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w. KSISTWO POZNASKIE
1815—1915

i PRUSY ZACHODNIE
1807—1915





Traktat wiedeski prusko-rosyjski z 3. maja 1815 r.,

zatwierdzony przez akt kocowy kongresu wiedeskiego
z 9. czerwca 1815 r., odda Prusom cz Ksistwa War-
szawskiego, a mianowicie prawie cae departamenty:

poznaski i bydgoski i kawaeczek z departamentu kalis-

kiego. Obszar ten wynosi koo 600 mil kw. z ludnoci koo
850.000. Bya to cz obszaru, który Prusy dostay przy

drugim podziale Polski, wraz z tymi kawakami, które, zajte
ju przez nie przy pierwszym podziale Polski, zostay od-

stpione Ksistwu warszawskiemu w r. 1807. Cay ten

obszar, oddany Prusom, mia utworzy Wielkie Ksistwo
poznaskie.

Jednake ju przy wcieleniu tego terytoryum do Prus

przez patent okupacyjny z 15. maja 1815 r. oderwano po-

wiaty: chemiski i michaowski wraz z miastem Toruniem
i okolic i wczono je do Prus Zachodnich; w zamian za te

powiaty miano do W. Ksistwa Poznaskiego przyczy
nalece do Prus Zachodnich powiaty: waecki i kamieniecki,

czego jednak nigdy nie zrobiono. Król saski swoich praw
zrzek si w ukadzie z 18. maja 1815 r. a 8. czerwca 1815 r.

zostay objte te ziemie przez wysanników króla pruskiego.

Miasto Gdask, równie Prusom przynane, wczono do
prowincyi Prus Zachodnich.

Prusy zachodnie ju czciowo w r. 1823 poczono z

Prusami Wschodniemi, a to wspólny dla nich tworzc sejm

prowincyonalny; w rok póniej za wspólnego dla obu tych

prowincyi ustanowiono wyszego prezydenta jako organ
naczelny ich zarzdu. Wreszcie w r. 1829 poczono obie

prowincye w jedn. Poczenie to utrzymao si do roku

1878, kiedy znowu oddzielono Prusy Wschodnie od zachód-
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nich, tworzc z nich dwie odrbne prowincye, tak e tylko

w kilku podrzdnych sprawach pozosta lad ich poprzedniego

poczenia.

1. Stanowisko prawno-pastwowe W. Ksistwa Poznaskiego

i Prus Zachodnich w stosunku do Królestwa Pruskiego,

Zwizku Niemieckiego i Cesarstwa Niemieckiego.

Literatura: ychliski, Historya sejmów; RÓnne, Das Staats-

recht, wstp, rozdz. II

—

IV; Barolomaus, Posen auf dem Frankfurter
Parlament; Buzek, Historya polityki.

Traktat prusko-rosyjski z 3. maja, jak i akt kocowy
kongresu wiedeskiego z 9. czerwca 1815 r. zastrzegay
odrbno W. Ksistwa poznaskiego jako caoci; W. Ksi-
stwo jako cz dawnego pastwa polskiego nie miao by od
innych czci Polski oddzielone granic celn. Mieli te Polacy,

jak si te akty wyraay, otrzyma reprezentacy i instytucye

narodowe, które im nada panujcy, zastosowujc je do ustroju

swego pastwa. Mimo te przepisy przeprowadzono zaraz po
objciu W. Ksistwa lini celn od strony Królestwa Polskiego,

a usunito od strony innych prowincyi pastwa pruskiego.

Wyrazem odrbnoci Wielkiego Ksistwa od innych

prowincyi Królestwa pruskiego byo postawienie na czele

zarzdu W. Ksistwa królewskiego namiestnika, wadzy,
której inne prowincye pruskie nie znay. Namiestnikiem
zosta Polak. Zadaniem jego byo poredniczenie midzy
ludnoci W. Ksistwa a monarch, mia wic ten urzd
raczej polityczne, ni administracyjne znaczenie. Kom-
petency namiestnika okrelono w instrukcyi z r. 1815 tak,

i przedstawia on osob króla; przysugiway mu wic kró-

lewskie iura honorafica, odbiera hod, rozpisywa sejm

prowincyonalny i sejmiki powiatowe i przyjmowa zaalenia

i proby do króla wnoszone; bezporedniego udziau w
administracyi W. Ksistwa nie mia przyznanego, wszystkie

jednak wadze obowizane byy informowa go o waniej-
szych sprawach. W r. 1816 rozszerzono czciowo jego

atrybucye w tym zakresie, przyznano mu bowiem prawo
brania udziau w obradach rejencyi, a nawet zawieszaniu
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uchwa rejencyi, lecz w tym przypadku spraw powinien by
odesa do rozstrzygnicia królewskiego.

Król pruski w r. 1815 przyobieca, a w r. 1817 przybra
rzeczywicie do swego tytuu tytu wielkiego ksicia po-
znaskiego. W. Ksistwo dostao osobny herb, a to ora prus-

kiego z orem polskim porodku. Napis na pieczciach z tym
herbem by polski i niemiecki. Postanowienie patentu z r.

1815 o herbie i jzyku napisu potwierdzi te w r. 1817 król

dla namiestnika, naczelnego prezesa rejencyi i sdów naj-

wyszych; innym jednak wadzom nakazano uywa zwykej
pruskiej pieczci subowej, dozwolono tylko zuycia daw-
niejszych. Dla W. Ksistwa zaczto bi osobn monet
zdawkow, a nawet zamylano o utworzeniu osobnego kor-

pusu wojskowego.

Te odrbnoci W. Ksistwa poznaskiego powoli jednak
coraz to zanikay. Namiestnika miao ono tylko do r. 1830;
kiedy ten namiestnik — pierwszy i jedyny — zrezygnowa,
ju te godnoci wicej nie obsadzono. W nastpnych latach

zaczto nazywa W. Ksistwo nieraz prowincy, a nazwa
W. Ksistwa zupenie — bez adnego wyranego aktu —
wysza z uycia. Powoli zaczo zanika uywanie herbu z

dwujzycznem napisem. W r. 1896 rozporzdzeniem kró-

lewskiem zmieniono barwy W. Ksistwa, biao-czerwone, na
biao-czamo-biae. A do ostatnich czasów utrzymay si
jednak róne odrbnoci ustrojowe i administracyjne W.
Ksistwa poznaskiego, o których bdzie mowa w poszcze-

gólnych rozdziaach.

Prusy do r. 1806 naleay do cesarstwa niemieckiego.

W tyme roku jednak cesarstwo przestaio istnie. Dopiero
w pokoju paryskim z r. 1814 zapowiedziano utworzenie

Zwizku niemieckiego, który ostatecznie powsta na pod-

stawie aktów z 8. czerwca 1815 r., w Wiedniu podpisanych,

a znanych pod nazw: Deutsche Bundesakte. W r. 1820

ustalono zasady organizacyi tego Zwizku (der Deutsche
Bund).
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Poczenie to pastw niemieckich miao ciarakter

zwizku pastwowego, z zastrzeeniem zupenej wewntrznej
samodzielnoci i niezalenoci poszczególnyci pastw, tak, e
tylko na zewntrz jako cao miay wystpowa; celem

Zwizku byo zabezpieczenie zewntrznego i wewntrznego
pokoju, oraz niezawisoci i nienaruszalnoci poszczególnych

pastw. Zwizkiem niemieckim kierowao zebranie zwizkowe
(Bundesversammlung, Bundestag) w Frankfurcie n. M.,

zoone z posów, wysyanych przez wadców pastw, do
zwizku nalecych.

Rozpad si ten Zwizek niemiecki w r. 1848. Usi-

owania jednak do stworzenia w jego miejsce innego

cilejszego poczenia pastw niemieckich nie doprowadziy
ostatecznie do adnego rezultatu, a w r. 1851 Zwizek
niemiecki ody na nowo; utrzyma si on do r. 1866, kiedy

wreszcie rozpad si z powodu tar midzy Prusami i Austry.

Wedug aktów z 8. czerwca 1815 r. do Zwizku nie-

mieckiego nalee miay te kraje, które dawniej wchodziy
w skad Rzeszy niemieckiej; w deklaracyi z 4. maja 1818

r. król pruski wymieni wyranie te z krajów, jego rzdom
podlegych, które uzna jako wchodzce w skad Zwizku;
nie wymieni: Wielkiego Ksistwa Poznaskiego, jak i Prus

Zachodnich i Wschodnich. Te kraje wic pozostay poza

obrbem Zwizku jako t. zw. bundesfreies Gebiet pruskiego

pastwa. Dopiero w r. 1848 owiadczy król pruski gotowo
wczenia Prus Wschodnich i Zachodnich do Zwizku, a gdy
i sejm tych prowincyi w tym duchu powzi uchwa, zostay
te prowincye na wniosek ze strony Prus zaliczone do Zwizku
przez zebranie zwizkowe; zaraz te póniej Prusy postawiy
w zebraniu zwizkowem wniosek, by zaliczy do terytoryum

zwizkowego take i cz Wielkiego Ksistwa Poznaskiego,
a to t, która zamieszkaa bya przez ludno niemieck, mimo
i sejm prowincyonalny poznaski wikszoci gosów
(26 na 17) przeciw temu si owiadczy. Wniosek ten zosta

przyjty, nastpnie za jeszcze to terytoryum, zaliczone do
zwizku, rozszerzono (wczajc w nie miasto Pozna z

czci powiatu poznaskiego), a specyalny komisarz kró-

lewski przeprowadzi rozgraniczenie tych czci W. Ksistwa,
które miay by uwaane jnko wczone do zwizku, od
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reszty; tej wczonej czci Poznaskiego przyznano 12

posów do parlamentu niemieckiego (konstytuanty), który si
zebra w r. 1848 w Frankfurcie. Gdy jednak po rozpadniciu
si zwizku na nowo go w r. 1851 powoano do ycia, rzd
pruski zoy w tyme roku deklaracy, i przyczenie do
Zwizku Prus Zacliodnici i Wsciodnich, oraz czci Poz-
naskiego, uwaa za niebye, co zebranie zwizkowe uznao.
Pozostay wic Prusy Zaciodnie i Wsciodnie, jak i cae Poz-
naskie, nadal poza obrbem zwizku niemieckiego.

Po rozbiciu si w r. 1866 zwizku niemieckiego przyszo
do utworzenia w tyme .roku zwizku szeregu pastw
niemieckich, t. zw. pónocno-niemieckiego, pod egid Prus.

Zwizek pónocno-niemiecki mia charakter ju nie zwizku
pastw, lecz pastwa zwizkowego. Do Zwizku pónocno-
niemieckiego naleao cae pastwo pruskie, a wic take
Prusy Zachodnie i Poznaskie; wczenie W. Ksistwa
ogosi w r. 1867 naczelny prezes osobn odezw^ usprawie-

dliwiajc to postanowienie tem, e i W. Ksistwo powinno
korzysta z owoców zwycistwa, w którem brao udzia.
Posowie-Polacy W. Ksistwa wnieli przy obradach nad
now konstytucy protesty, które jednak nie zostay
uwzgldnione.

Wreszcie od 1. stycznia 1871 r, przeksztacono Zwizek
niemiecki, do którego ju w r. 1870 przystpia reszta pastw
niemieckich z wyjtkiem Austryi, w pastwo niemieckie

(Deutsches Reich), a król pruski, tego pastwa monarcha,
przyj w Wersalu 1. stycznia 1871 r. tytu cesarza nie-

mieckiego. Dnia 16. kwietnia 1871 r. ogoszon zostaa nowa
konstytucy tego pastwa. W skad cesarstwa wesza wic
caa monarchia pruska, a zatem take Prusy Zachodnie i

Poznaskie. W sejmie Rzeszy wprawdzie posowie-Polacy z

W. Ksistwa sprzeciwiali si temu jego wczeniu do ce-

sarstwa, jednak znowu bezskutecznie.

Tak Prusy Zachodnie wic, jak i Poznaskie podpady
pod kompetency ustawodawcz cesarstwa niemieckiego i

pod jego administracy w tych sprawach, które zaliczono do
jego kompetencyi.

Rozdzia atrybucyi cesarstwa i pastw wchodzcych w
jego skad, a zatem take pastwa pruskiego, w taki prze-
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prowadzono sposób, e do cesarstwa niemieckiego obok
prawie wszystkich spraw zagranicznych i przewanej czci
spraw wojskowych, tak co do ustawodawstwa, jak i ad-

ministracyi, zaliczono ustawodawstwo w sprawach swobo-
dnego przenoszenia si z miejsca na miejsce, przynalenoci i

osiadoci, policyi obcych, prasy, zgromadze i stowarzysze,
policyi lekarskiej i weterynaryjnej, w sprawach bankowych,
przemysowych, handlowych, kolejowych, eglugi i pocz-

towych, oraz w zakresie prawa obligacyjnego (od r. 1873
caego prawa prywatnego), karnego, handlowego, wekslo-

wego i postpowania. Z racyi unormowania postpowania
sdowego ustawodawstwem tem okrelono take ustrój

sdownictwa w obrbie caego cesarstwa. W inne dziedziny

wkraczao nieraz ustawodawstwo cesarstwa niejako ubocznie;

tak ustawa z r. 1872, ograniczajca prawo pobytu Jezuitów
i podobnych zakonów w cesarstwie, jak równie ustawa z r.

1874 o ograniczeniach pobytu duchownych w pastwie
zostay wydane przez sejm Rzeszy z tej racyi, i do cesarstwa

naley ustawodawstwo co do wolnoci przenoszenia si, gdy
zreszt ustawodawstwo w sprawach kocielnych przyznane

byo poszczególnym pastwom. Dla cesarstwa zastrzeono z

dochodów gównie ca i podatki porednie, oddajc pastwom
poszczególnym przedewszystkiem podatki bezporednie.

Jednake administracya nawet w sprawach nalecych
do kompetencyi ustawodawczej cesarstwa pozostaa prze-

wanie przy urzdach poszczególnych pastw, a cesarstwu

zastrzeono tylko nadzór nad dziaalnoci tych urzdów.
Jedynie nominowanie wyszych urzdników pocztowych i

telegraficznych oddano cesarzowi, gdy innych ustanawia
miay poszczególne patwa. To i pobór podatków cesarstwa

pozostawiono urzdom pastw poszczególnych. Jeden jednak
utworzono specyalny sd administracyjny Rzeszy, a to dla

spraw przenoszenia si, przynalenoci i osiadoci (Bundes-

Amt fiir Heimatwesen). Równie i ustanawianie sdów
pozostawiono poszczególnym pastwom, a tylko jeden

powsta sd cesarstwa, sdem Rzeszy zwyczajnie zwany
(Reichsgericht), w Lipsku rezydujcy.

Udzia W. Ksistwa poznaskiego i Prus
Zachodnych w sejmie Rzeszy. Utworzony w r.
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1866 zwizek pónocno-niemiecki powoa na r. 1867 sejm,

który mia uoy konstytucy zwizku. Jako ustaw wy-
borcz przyjto poprzedni ustaw z r. 1849. Gdy przyszo
do utworzenia cesarstwa niemieckiego, konstytucya z

16. kwietnia 1871 r. przyja jako zasady: równo, powszeci-
no, bezporednio i tajno wyborów. Ordynacy wy-
borcz przyjto t, któr zwizek pónocno-niemiecki
uchwali w r. 1869, uzupeniono j jednak w nastpnyci
latach. Prawo czynne wyborcze przyznane zostao wszystkim
mczyznom przynalenym do patwa Rzeszy, którzy

ukoczyli lat 25, z zastrzeeniem, i prawa te ulegaj za-

wieszeniu co do wojskowych w czynnej subie. Prawo bierne

dano tym, którzy mieli prawo czynne (choby byo za-

wieszone co do nich, tj. wic i wojskowym), jeli posiadali

przynaleno do którego z pastw Rzeszy od roku. Mia
jeden pose przypada na 100.000 ludnoci; ustalono jednak
sta ich ilo na 397, z których 236 przypado na ziemie, do
Prus nalece. Prowincya Poznaska dostaa 15 posów, Prusy
zachodnie 13, wybieranych — jak w caej Rzeszy —

-

w okrgach jednomandatowych. Z tych posów na Polaków
przypadao 10—12 miejsc w Poznaskiem, 4—8 za w
Prusiech Zachodnich.

2. Sejmy prowincyonalne do roku 1848.

Literatura: ychliski, Historya sejmów; Rónne, Das
Staatsrecht, cz I. rozdz. 2.

Akty z 8. czerwca 1815 r., tworzce zwizek niemiecki,

przewidyway powoanie do ycia w poszczególnych pa-
stwach reprezentacyi stanowych. To i w Prusiech król w
tyme roku zapowiedzia utworzenie takiej reprezentacyi

jako ciaa doradczego, które miao mie gos co do praw
osobistych, wasnoci i podatków. Specyalnie za przyrzek

monarcha przy objciu terytoryum W. Ksistwa Poznaskiego
wydanie (Ua niego ustawy prowincyonalnej, która miaa w
myl zapewnie traktatów wiedeskich o utworzeniu dla

Polaków instytucyi narodowych urzdzi w W. Ksistwie
sejm prowincyonalny. Do urzeczywistnienia tych zapowiedzi

nie zaraz przyszo. W Prusiech Zachodnich powoano
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wprawdzie taki sejm, ale raz tylko, w r. 1817, zoony z

posów, wybranych na sejmikach powiatowych z osobna

przez szlacht, wacicieli nienichomoci nie-szlacht, i

miasta; dorazowe miao to zebranie znaczenie. Dopiero w r.

1823 wydan zostaa ustawa ogólna dla caego pastwa o

wprowadzeniu w ycie sejmów w poszczególnych prowin-

cyach. Zorganizowane one zostay przez specyalne ustawy.

Dla W..Ksistwa wydano tak ustaw w 1824, uzupenion w r.

1826 dodatkow instrukcy, a zmodyfikowano j nieco w r.

1830; dla Prus, cznie Zachodnich i Wschodnich, które jeden

miay wspólny sejm, wydano tak ustaw ju w r. 1823, a

uzupeniono rozporzdzeniem z r. 1828.

Sejm prowincyonalny W. Ksistwa poznaskiego skada
si z trzech stanów: rycerskiego, miast i gmin wiejskich.

W pierwszym stanie zasiadali czonkowie dziedziczni i

posowie wybierani przez wacicieli dóbr rycerskich (wic
niekoniecznie szlacht). Za czonków dziedzicznych uznani

zostali w r. 1824: ks. Turn-Taxis jako posiadacz ksistwa
krotoszyskiego i ks. Sukowski (z majoratu Rydzyny).
Miano w tej klasie utworzy gos dla majoratów, a na razie

gos ten dano hr. Atanazemu Raczyskiemu; jednake nie

zorganizowano wyboru posa od majoratów, a hr. Raczy-
skiemu przyznano gos dziedziczny od r. 1830. W r. 1841

przyznano nadto gos dziedziczny dwom ksitom Radzi-

wiom (z dóbr, póniej hrabstwa, Przygodzice), którzy mieli

naprzemian w sejmie zasiada. Ci czonkowie mogli zasiada
osobicie lub te przysya zastpców, z którego to prawa
nieraz korzystali. Obok tych czonków dziedzicznych zaj-

mowali miejsca w tym stanie posowie w liczbie 22. Wedug
ustawy z r. 1823 wybierali posów wszyscy waciciele dóbr

rycerskich; w r. 1830 ograniczono prawo do gosu, a to w ten

sposób, i utrzymano przy prawie gosu tych, którzy je mieli,

gdyby jednak ulegy jakiemukolwiek podziaowi dobra

rycerskie majce 1.000 lub mniej morgów, lub gdyby dobra,

majce powyej 1.000 morgów, przez podziay zeszy poniej
tej normy, to wKiciciolc <^()s tracili. Nadto w tych 1.000

morgacli miao l)y conajiuniej 500 morgów ornej ziemi.

Chciano wici na j)rzyszo usun od wyborów wacicieli
mniejszych dóbr ryccrskicli. l*osów wybierano bezporednio;
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18 z tych posów przypadao na poszczególne powiaty, tak, i
kady powiat jednego wybiera posa, za czterech posów
^k wybierano, i okrg wyborczy skada si z 2 powiatów,
Ltóre wybieray jednego posa razem.

Drug klas stanowiy miasta, które wysyay posów 16,

to tak, i dwóch posów wybiera Pozna, po jednemu:
awicz, Leszno, Wschowa, Midzyrzecz i Bydgoszcz, a od
istawy z r. 1830 take Gniezno, reszt za posów, tj. 9 po-

cztkowo, a póniej 8, wybieray inne miasta, czone w tym
selu po 2—4 razem. Wogóle pocztkowo 31 miast miao
-prawo wysyania posów. Prawo czynne wyborcze mieli ci,

którzy posiadali nieruchomo w miecie. W miastach,

którym przyznano specyalnych posów, wybory byy
bezporednie, w tych jednak, które miay gos zbiorowy (tj. i
kilka miast wybierao 1 posa), dokonyway si one porednio,
a to przez obiorców, którzy dopiero wybierali posa. Obiorca
przypada jeden na kade i|iae miasteczko, w wikszych
(ponad loO dymów) jeden na 150 dymów; obiorcami mogli
zosta tylko waciciele nieruchomoci, majcej warto
przynajmniej 500 talarów, a od r. 1830 take i urzdnicy
magistraccy, majcy jakkolwiek nieruchomo, wic choby
poniej 500 talarów wartoci.

Wreszcie trzecia klasa, gmin wiejskich, dostaa tylko

8 posów, tak e jeden pose przypada na 3—4 powiaty. I tu

wybory byy porednie. Na obiorców gosowa kady, kto

by wacicielem nieruchomoci, od ustawy z r. 1830 tylko

waciciele przynajmniej 30 morgów magdeburskich. Obiorc
móg zosta tylko waciciel gruntu wartoci przynajmniej

300 talarów, za od ustawy z r. 1830 waciciel 30 morgów
grantu. W gminach wiejskich oznacza okrgi wyborcze

komisarz sejmowy; ustawa z r. 1830 zmienia to co do gmin
wiejskich w ten sposób, i kady powiat mia by podzielony

na trzy okrgi, z których kady wybiera jednego obiorc.

W r. 1845 przeprowadzono dalsz zmian przez w prowadzenie

dwustopniowych wyborów porednich; najprzód po gminach

wybierano obiorców, ci razem z wacicielami dóbr

przynajmniej 30-morgowych nierycerskich, lecz nienale-

cych do adnej gminy, wybierali obiorców powiatowych, w
kadym powiecie jednego, a dopiero obiorcy powiatowi posa.
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Sejm prowincyonalny wspólny Prus Zachodnich i

Wschodnich równie z trzech stanów si skada.

Z pierwszego stanu zasiadali w sejmie hrabiowie Dohna,
majcy jeden gos czny, jeden reprezentant wikszych fidei-

komisów, oraz posowie w liczbie 45, z których 15 wybieray
Prusy Zachodnie. Wyborcami byli tu równie wszyscy
waciciele dóbr rycerskich (wic niekoniecznie szlachta);

waciciele jednak drobnych dóbr szlacheckich (dawna
szlachta zagrodowa), tworzcy wie, nie osobicie brali udzia
w wyborach, lecz przez obiorc z poród siebie wybranego.
Nadto prawo czynne wyborcze w tej grupie mieli take
waciciele innych nierycerskich dóbr, ile one miay wicej
ni 6 wók chemiskich (tj. 300 morgów) obszaru i nie

naleay do gminy. W r. 1825 jednak zastrzeono, e dobra
rycerskie trac swój charakter, tak e ich wasno nie

uprawnia do gosu przy wyborach, jeli przy parcelacyi

zmniejsz si o tyle, i czysty dochód z nich spadnie poniej
500 talarów.

Do drugiego stanu naleeli i tu posowie z miast w
liczbie 28, z których 13 przypadao na miasta Prus

Zachodnich. Nie wszystkie miasta miay przyznane prawo
udziau w wyborze posów; te inne gosoway w trzeciej

klasie^ Niektóre z miast miay gosy udzielne dla siebie,

inne w grupach cznie, lub te alternatywnie, tj. i raz

jedno, drugi raz inne miasto posa wybierao na sejm. Prawo
czynne wyborcze przyznane byo tym wszystkim, którzy

mieli prawo bra udzia w wyborze rady miejskiej. W
miastach, które nie miay osobnego posa (wirylnego gosu,
jak to nazywano), a wic wybieray cznie z innemi

miastami, wybory byy porednie, a jeden obiorca przypada
na 150 dymów; od r. 1830 móg zosta obiorc tylko posia-

dajcy w miecie nieruchomo wartoci 300 talarów.

Na stan trzeci przypadao tu 22 posów, z których 7

wysyay Prusy Zachodnie. I tu wybory byy porednie, i ta
dwustopniowe; po jednym obiorcy gminnym wybieray
poszczególne gminy, a to w taki sposób, w jaki przepro-

wadzay inne wybory, ci za razem z wacicielami gruntów,
nie nalecymi do gmin, ale tej wielkoci, e ich waciciele
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mieli prawo bierne wyborcze, wybierali obiorców powia-
towych, wreszcie za ci obiorcy powiatowi dopiero posów.

Warunkami czynnego prawa wyborczego w wszystkich
klasach byy: religia chrzecijaska i wiek lat 24. Wyborami
kierowa landrat a w miastach zwierzchno miejska.

Prawo wyborcze czynne wszdzie byo zczone z posia-

daniem nieruchomoci na wasno, co specyaln nadawao
mu cech; usunici byli wic od wyborów zupenie ci,

którzy nie posiadali ziemi. W miastach miao to znaczenie
wobec ówczesnych stosunków wzgldnie niewielkie; a to

poczenie prawa czynnego wyboru z wasnoci ziemi take
i po wsiach sprawiao, i w trzeciej klasie ilo wyborców
bya zwaszcza w W. Ksistwie niesychanie szczupa, prze-

wana bowiem wikszo ludnoci wiejskiej, cho osiadej,

nie miaa ziemi na wasno (wzgldnie na prawie czyn-
szowem, bo takie grunty daway prawo gosu), lecz siedziaa
na cudzej ziemi, od prawa wic wyborczego bya usunita.
Dopiero w miar przeprowadzania regulacyi stosunków
wociaskich, powoli idcej naprzód, wzrastaa ilo wy-
borców. Temu przepisowi przypisa trzeba, i w tej klasie

w W. Ksistwie posami byli pierwotnie wycznie Niemcy;
póniej za, gdy ju przeprowadzono uwaszczenie, przecie
ludno polska nielicznych tylko wybieraa posów z tej

klasy, gdy rzadko posiadaa cenzus 30-morgowy, uprawnia-
jcy do wyboru, bo jej gospodarstwa przewanie nie docho-
dziy do tego rozmiaru.

By mie prawo wyborcze bierne, trzeba byo obok
warimków które uprawniay do prawa wyborczego czynnego,
jeszcze wykaza: lat 30 wieku i wcale wysoki cenzus majt-
kowy. W klasie rycerskiej, tak w W. Ksistwie, jak w
Prusiech, wymagano posiadania dóbr rycerskich przynajmniej
od lat 10. W klasie miast dano w W. Ksistwie od posów
wykazania wasnoci nieruchomoci wartoci 6.000 (a od r.

1830 — 4.000) talarów w miastach z gosem udzielnym, a

2.000 (od r. 1830 — 1.500) talarów w miastach z gosem
zbiorowym; w Prusiech cenzus ten dla nieruchomoci wynosi
2.000—8.000 talarów, zalenie od wielkoci miasta. W gmi-
nach wiejskich w W. Ksistwie musia wykaza pose, i ma
wasno gruntu wartoci 300 talarów, od ustawy z r. 1830
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obszaru conajmniej 60 morgów magdeburskich, w Prusiech

za wasno gruntu przynajmniej 1 wóki (30 morgów) w
nizinaci, za 1 Yi wóki w wyej pooonych miejscowociach.

Dla kadego posa wybierano w obu prowincyach po 1,

póniej nawet po 2 zastpców. Wybory posów zatwierdza

komisarz sejmowy, który w razie nieprawidowoci mia
prawo zada dokonania powtórnego wyboru. Wybierano
posów na lat 6, co trzy lata jednak poowa ustpowaa, tak

e co trzy lata odbyway si wybory poowy posów.
Sejm W. Ksistwa Poznaskiego zbiera si w Poznaniu,

sejm wspólny Prus Zachodnich i Wschodnich naprze-

mian w Gdasku i Królewcu. Miay by sejmy zwoy-
wane co dwa lata, lecz termin ten niezawsze by przestrze-

gany. Pierwszy sejm dla Prus zwoano ju w r. 1824; w
W. Ksistwie poznaskiem pierwszy zebra si w r. 1827, a
nastpne w latach: 1830, 1834, 1837, 1841 i t. d. Za kadym
razem miano oznacza dugo trwania sejmu; nie zamykano
go jednak w praktyce przed wyczerpaniem wszystkich spraw.

Mandat poselski ogranicza si do czasu trwania sejmu.

Sejmowi przewodniczy marszaek, wzgldnie jego

zastpca; nominowa ich obu król z poród czonków pierw-

szego stanu. Marszaek kierowa obradami, wyznacza na
pocztku sejmu wydziay, zoone z pewnej liczby czonków,
jako komisye, które przygotowyway referaty na posiedzenia

sejmu, przewodniczcych wydziaów (z czonków pierwszego
stanu), dwóch sekretarzy, jednego z posów dla czuwania
nad drukami sejmowymi, oraz komisy dla redakcyi pism

sejmowych. Marszaek by mianowany tylko na czas trwania

sejmu, od r. 1841 jednak urzdowanie jego trwao a do ze-

brania si nastpujcego sejmu. Obowizany on by ukada
po sejmie obraz czynnoci sejmu, od czego jednak zwolniony
zosta w r. 1841.

Dla kadego sejmu król przed sejmem nominowa komi-
sarza sejmowego, którym zwykle bywa naczelny prezes.

On to po zagajeniu przez marszaka sejmu wrcza uni-

wersa królewski, majcy polityczny charakter, oraz pro-

pozycye od króla, odbiera od sejmu przedstawienia, proby
i z.iahMiin, dawa wyjanienia adanc' przez strony i wreszcie
7,;iiiiyk;i s<jii,; nir mia jednak [>ra\va uczestniczenia w obra-
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dach sejmowych, chyba dla ustnych wyjanie. Przez niego

tylko, wzgldnie przez staszego prezesa prowincyi, nie

wprost, zwracay si stany do króla. On dorcza sejmowi
odpraw królewsk.

Uchway sejmowe zapaday wikszoci gosów zwyk
lub kwalifikowan; wikszoci kwalifikowanej, tj. dwóch
trzecich gosów, trzeba byo wtedy, jeli chodzio o uchway
w sprawach, które król wnosi na sejm, lub te takie, które

miay by przedstawione królowi do sankcyi lub wogóle
doj króla. Jeli jednak stany róniy si w zdaniach, to

stan, który uwaa si za pokrzywdzony uchwa, móg
da, gdy za tem w tyme stanie owiadczya si wikszo
dwóch trzecich gosów, by stany oddzielnie gosoway (t. zw.

itio in partes); wtedy królowi przedstawiano uchway
poszczególnych stanów. W Prusiech — nie w Poznaskiem
— w razie jeli jaki wniosek, w interesie powiatu wniesiony,

zosta odrzucony, mieli prawo posowie powiatu i swoje
zdanie przedoy królowi, który t spraw rozstrzyga.

,

^ompetency sejmu okrelono do ciasno; nie mia on
jeszcze charakteru waciwego ciaa ustawodawczego. Prze-

dewszystkiem naleay do sejmu obrady nad ustawami, które

miano wyda dla prowincyi, nad ustawami za ogólnemi, dla

caego pastwa, tylko wtedy, jeli chodzio o sprawy tyczce
si praw osób, wasnoci oraz podatków. We wszystkich

innych sprawach król mia nieograniczon wadz usta-

wodawcz; w tych wymienionych za sejm dawa jedynie

tylko swoj opini, której król powinien by da od sejmu,

nim wyda ustaw, cho opinia ta zgoa go w decyzyi nie

krpowaa. Stanowisko wic sejmu przy tych ustawach byo
jedynie doradcze, lecz król mia obowizek o t rad zapyta.
Przedmioty te przedkada król sejmowi przez komisarza

sejmowego w t. zw. propozycyach królewskich.

Sejmy miay nadto prawo przedkadania królowi prób i

zaale, tyczcych si dobra i interesu caej prowincyi.

Oczywicie znowu tylko od króla zaleiao, o ile zechce te

proby i zaalenia uwzgldni. Sejm przedkada je na kocu
sejmu razem z odpowiedzi na propozycye króla w t. zw.

petycyach sejmu. Król po sejmie, rzadziej w czasie trwania

sejmu, nieraz dopiero w czasie nastpnego sejmu, dawa
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swoj „odpraw", w której bd odrzuca petycye, bd za-

powiada, i kwesty wemie pod rozwag dalsz, bd, i
wyda ustaw zgodn z petycy. Zastrzeone byo, i petycyi

sejm nie moe ponawia a na nastpnym sejmie, i tylko

wtedy, jeli nowe zajd do tej petycyi motywy. Sejm jednak
poznaski niejednokrotnie — zwaszcza w obronie praw
narodowoci polskiej i jzyka polskiego — powtarza petycye
bez wzgldu na to ograniczenie, jak równie — w kocu
pierwszej poowy XIX. wieku — wystpowa z petycyami,
wychodzcymi poza zakres spraw prowincyi (sprawa kon-
stytucyi).

Proby i zaalenia indywidualne sejm przedkada wprost
waciwej wadzy lub królowi, a tylko jeli czonkowie sejmu
mieli uzasadnione przekonanie, i krzywda si staa jednostce,

mogli stawia wniosek w sejmie, by tene si uj za ni
wobec króla.

W szczupym tylko zakresie sejm mia gos decydujcy;
przyznane mu byo prawo uchwalania — z zastrzeeniem
sankcyi królewskiej — ustaw w sprawach samorzdu gmin-

nego (Kommunalangelegenheiten), z którego to prawa jednak
przecie nie zawsze móg korzysta. Nadto w praktyce

przyjo si i pozostao regu — tak byo przynajmniej w
Poznaskiem od pierwszego zaraz sejmu — i sejm na uni-

wersa królewski, odczytywany przez komisarza sejmowego
na pocztku sejmu, odpowiada adresem do króla, w którym
porusza sprawy polityczne, przedewszystkiem kwesty
stanowiska prawno-pastwowego W. Ksistwa i praw polskiej

narodowoci.

Obok tych atrybucyi, tyczcych si ustawodawstwa,
sejmy prowincyonalne miay jeszcze przyznane inne

atrybucye, które im nadaway charakter cia samorzdnych.
I te atrybucye jednak byy bardzo szczupe, a to ze wzgldu
na to, e finansowe rodki, bdce do dyspozycyi sejmów,

byy bardzo ograniczone* Sejm poznaski rozporzdza t. zw.

funduszami departamentowymi, tj. funduszami da\vnych de-

partamentów poznaskiego i bydgoskiego, dopiero po
upywie znacznego okresu czasu po roku 1815 ostatecznie

uregulowanymi, z których przeznacza na ogó drobne kwoty
na remuneracye, czy inne jakie poyteczne dla prowincyi
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cele, oraz prowincyonalnym funduszem na budow dróg. W
Prusiech byo kilka funduszów specyalnych, którymi sejm
rozporzdza na specyalne cele: t. zw. litewski fundusz in-

walidów i ubogich, stypendyalny, prowincyonalny na budow
dróg i melioracyjny. Sejmy nie miay przyznanego prawa
nakadania podatków na ludno prowincyi. W razie potrzeby

rodków pieninych przedstawiay sejmy królowi wnioski
o pobór specyalnych danin na pewien okrelony cel, w formie

dodatków do podatków rzdowych.
Do zakresu dziaalnoci samorzdnej sejmu prócz

dysponowania tymi funduszami naleay w W. Ksistwie
poznaskiem: zarzd domu poprawy w Kocianie, instytutu

leczenia obkanych w Owiskach, instytutu guchoniemych
w Poznaniu, w Prusiech: instytutu guchoniemych i prowin-

cyonalnych zakadów dla obkanych. Do obu sejmów
naleay sprawy opieki nad ubogiemi, do poznaskiego take
sprawy prowincyonalnego towarzystwa ogniowego oraz

sprawa budowy pomnika Mieczysawa I. i Bolesawa
Chrobrego w katedrze poznaskiej.

Posiedzenia sejmowe byy tajne. Wnioski podawane
by musiay na pimie marszakowi, który je wprowadza pod
obrady; przemow swoj wnioskodawca podawa w stresz-

czeniu na pimie do protokou. Rezultat czynnoci
sejmowych ogaszano po sejmie drukiem, w tej formie, i
ogaszano obraz czynnoci sejmu, ukadany (do r. 1841) przez

marszaka, i odpraw królewsk, a doczano ewentualnie

take proby i zaalenia sejmowe wraz z dyskusy, w wielkiem

skróceniu jednak i bez podawania nazwisk wnioskodawców
i przemawiajcych. Dopiero w r. 1841 dozwolono na obszer-

niejsze sprawozdania, ju w czasie sejmu, oraz na drukowanie
protokoów obrad, by je mogli posowie przedoy wyborcom.
Sejmowi nie byo wolno korespondowa z innymi sejmami,

jak równie z gminami czy osobami prywatnemi.

Z chwil ukoczenia sejmu gasa wadza marszaka i

mandaty posów. Sejmy te nie miay prawa— które posiaday
czsto gdzieindziej sejmy stanowe, — wyboru wydziau,
któryby czuwa nad wypenieniem uchwa sejmu, zastpowa
-ojm midzy jedn a drug sesy, przygotowywa obrady

nastpnego. Jednake wskutek tego, i prowincye posiaday

Historya ustroju Tolski w zarysie. Tom IV. 2
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swoje fundusze oraz instytucye stanowe, nieuniknion byo
rzecz, by w jaki przecie sposób zapewni zarzd i kontrol
tych spraw. Wybierano wic dla kadej sprawy z osobna

wydzia specyalny; tak sejm poznaski wybiera cztery

wydziay: dla zarzdu funduszów departamentowyci i z

osobna dla trzech instytutów stanowych. Na danie króla

sejm niekiedy wybiera swoich delegatów do pewnych
czynnoci, w których mieli wspódziaa z wadzami rzdo-
wemi, np. w kwestyi budowy szos.

Dopiero w r. 1841 przeprowadzono pewne zmiany w
kierunku rozszerzenia dziaalnoci sejmów po za czasem
obrad sejmu. Mianowicie ju przed sejmem mia marszaek
wyznacza wydziay, którym rzd komunikowa propozycye
królewskie dla sejmu, wymagajce dokadniejszego przy-

gotowania. Komisarz sejmowy zwoywa wydziay na dzie,
który oznacza marszaek; temu komisarzowi przedstawiano

nastpnie protokóy obrad wydziaów. W r. 1842 utworzono
w obu prowincyach innego rodzaju wydziay sejmowe; w
Poznaskiem ten wydzia zwano komitetem. Wydziay te

wybiera sejm, a to kady stan z osobna, w Poznaskiem
pierwszy stan 6, drugi czterech, trzeci dwóch czonków, w
Prusiech pierwszy stan równie 6, dwa inne po .3, prze-

wodniczy za wydziaowi marszaek. Wydzia nie mia
charakteru organu wykonawczego sejmu, lecz zastpowa
sejm w czasie, gdy go nie byo. Zwoywa wydzia król w
razie potrzeby, jeli opinie sejmów pastwa pruskiego co do
jakiego projektu bardzo si róniy, albo jeli przy dalszych

obradach nad projektem powstay wtpliwoci, co do których

chcia rzd zasign opinii. Te wydziay te miay by
powoywane w razie, jeli chodzio przy przygotowywaniu
nowego jakiego projektu o poznanie opinii spoeczestwa,
zwaszcza ze wzgldu na prowincyonalne odrbnoci.
Wydziay te nie usuny specyalnych wydziaów, które

nadzoroway zarzd instytutów stanowych, bo ich funkcyi

nie obejmoway; zwinito je w r. 1847. Brak waciwego
wydzinu sejmowego w prowincyach pastwa pruskiego

bardzo osabia znaczenie sejmów prowincyonalnych jako cinl

samorzdnych.
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3. Prawa stanów. Uregulowanie sprawy wociaskiej.

Literatura: Klehs, Die Landeskulturgesetzgebung; Knapp,
Die Bauernbefreiung t. I. rozdz. 3—7, U. ks. 3—5; Szoldrski, Die
landwirtschaftliche Entwickelung; Jackowski, Der Bauembesitz.

Zasada równouprawnienia stanów zaznaczya si wcale
silnie w pastwie pruskiem ju w pocztkach XIX. stulecia.

W roku 1807 zachwia przedziaami stanowymi silnie edykt,

który dozwoli szlachcicowi oddawa si miejskim zajciom
bez uszczerbku dla jego szlachectwa, jak i nabywa grunty
miejskie, wocianom przechodzi do stanu mieszczaskiego
i naodwrót, oraz nabywa wszelkie nieruchomoci, nawet
szlacheckie. Zostay wic usunite postanowienia, które
uniemoliwiay swobod przechodzenia z stanu do stanu. W
roku 1814 rozcignito sub wojskow na ogó mieszka-
ców pastwa, wprowadzajc ogólny jej obowizek dla wszyst-
kich, a ju regulamin wojskowy z r. 1808 wyranie za-

znacza, i nominacya na stanowiska oficerów zalee ma
tylko od ich kwalifikacyi wojskowych, bez wzgldu na stan.

Jedynie co do sprawowania urzdów cywilnych kwestya nie

bya wyranie rozstrzygnita, czy dalej obowizuje przepis

landrechtu, i szlachta ma pierwszestwo do nich — ale tylko

pierwszestwo; w praktyce rzeczywicie szlachty najwicej
byo wród urzdników, cho nie ona wycznie zajmowaa
urzdy.

W W. Ksistwie Poznaskiem i w czci Prus Za-

chodnich, przyczonej w r. 1815, zasada równoci wobec
prawa silniej jeszcze si zaznaczaa, gdy w tych terytoryach
ju j z ca si zaakcentowaa konstytucya Ksistwa war-
szawskiego z r. 1807.

Jako zasad ogosiy równo wobec prawa i usunicie
wszelkich przywilejów stanowych dla caego pastwa pruskiego
konstytucye z r. 1848 i 1850, które powtarzay zasad ogól-

nego obowizku suby wojskowej i dostpnoci urzdów, cy-

wilnych i wojskowych, dla wszystkich, majcych odpowiednie
kwalifikacye, bez wzgldu na ich stanowisko stanowe.
Pozostay wprawdzie i nadal specyalne honorowe prawa
szlachty (nazwisko, herb, tytu) i specyalne instytucye
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szlacheckie, jednak bez naruszenia zasady równoci w za-

kresie praw obywatelskich i politycznych.

Zasada równoci wobec prawa nie zaatwiaa jednak
kwestyi wociaskiej, wymagajcej specyalnego uregulo-

wania ze wzgldu na stosunek wocian do ziemi, któr
uprawiali, i do waciciela tej ziemi, na rzecz którego z tej

ziemi ponosi musieli szereg ciarów. Regulacya tych sto-

sunków rozpocza si tu wczeniej, ni w innych polskich

dzielnicach, ostateczne jednak jej zaatwienie przecigno
si a w dob pokonstytucyjn.

Reform stosunków wociaskich zapocztkowa w
Prusiech edykt, wydany dla wszystkich ówczesnych czci
pastwa pruskiego, wic i dla Prus Zachodnich, 9. padzier-

nika 1807 r., który, dozwalajc na swobodny obrót dobrami
ziemskiemi bez wzgldu na ich poprzedni charakter i na stan

nabywcy, równoczenie zniós od chwili wyjcia tej ustawy
stosunek osobisto-poddaczy wocian w wszystkich dobrach,

o ile mieli ju dziedziczne prawo do gruntu (wieczysto-

dzierawne, wieczystwo-czynszowe i t. d.), za od w. Marcina

1810 r. take wszystkich innych wocian bez adnego
wyjtku. Poniewa zachodziy wtpliwoci, jakie ograni-

czenia wocian rozumie naleao przez t nazw stosunku

poddaczego, w r. 1809 wyjaniono, i zniesiono ograniczeniu

swobody osobistej wocian, tak e do adnych opat z powodu
zwolnienia od poddastwa nie mieli by zobowizani, ograni-

czenia co do wyboru zawodu, co do zawierania maestw,
jako te powinnoci dzieci suenia na dworze pana. Dla

Prus Zachodnich miao to postanowienie znaczenie dla dóbr

prywatnych, w domenach bowiem posiadali wocianie t
wolno ju w XVin. stuleciu.

Przyznanie wolnoci osobistej wocianom nie dotykao
jednak zupenie kwestyi ich stosunku do ziemi. Dla Prus

Zachodnich (i Wschodnich) osobne rozporzdzenie z r. 180cS

okrelio na nowo kwesty ochrony ziemi wociaskiej przed

wczaniem jej do folwarków. Dozwolono na swobodnt^

przy.u /.iMie do folwarków gospodarstw, powstaych po roku

1774, oraz na tworzenie z nich wikszych gospodarstw

wociaskich przez czenie, oczywicie za odszkodowaniem
praw, jeli jakie mieli wocianie. Co si tyczy gospodarstw.
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które istniay ju przed rokiem 1774, to te miay by zacho-
wane, a w razie oprónienia na nowo osadzane. Byy jednak
zastrzeone wyjtki i co do tyci gospodarstw z przed r. 1774;
mona byo (z wyczeniem jednak tyci, w któryci wo-
cianie mieli prawo dziedziczne do gruntu) czy je w
wiksze, a mianowicie takie, któreby miay przynajmniej
4 wóki ziemi, ale nie wyej 8, wolno te byo przyczy
poow obszaru takich gruntów wociaskich do folwarku,
jeli na drugiej poowie tworzono due gospodarstwa wo-
ciaskie dziedziczne, wolne od robocizny, przymusu
mynnego i prawa propinacyi. Edyktem tym wic osabiono
poprzednio utrzymywan zasad, i wociaskiej ziemi nie

wolno przycza do folwarku, e gospodarstwo oprónione
ma by znowu obsadzone. By to wic raczej krok wstecz
w deniach do polepszenia stanowiska wocian.

A tymczasem ju w tyme roku rozpoczto prze-

prowadzanie uwaszczenia wocian, t. j. przyznano im
wasno ziemi, któr uprawiali. Reformy tej nie psze-

prowadzono w Prusiech odrazu, jak n. p. w Austryi, lecz

kawakami, tak e cigna si ona przez przeszo pó wieku.

W r. 1808 rozporzdzenie królewskie przyznao w caem
pastwie wasno gruntów wocianom w domenach
pastwowych. Nadanie wasnoci obejmowao ziemi i

budynki, które si liczyy wraz z ziemi; wocianin mia
wszelkie ciary, wic robocizn, daniny i t. d., paci w
pienidzach i móg t kwot roczn w % skupi gotówk
(K miaa pozosta jako podatek gruntowy). O ile wocianin
nie owiadczy gotowoci w cigu 6 tygodni do nabycia

wasnoci pod takimi warunkami, miao gospodarstwo zosta
sprzedane, a uzyskan cen kupna za gospodarstwo miano
mu wypaci. Take i bydo, które posiadali wocianie, o ile

nie byo ich wasnoci, przechodzio na ich wasno wedug
dawnej taksy, a od tej sumy pacili 5% rocznie.

Szerzej t kwesty uj edykt z r. 1811, który mia
zastosowanie zarówno do wocian paszczynianych w do-

menach, jak i do wocian prywatnych. Dotyczy on jednak

tylko wocian paszczynianych, wic pomija tych, którzy

posiadali silniejsze prawo do gruntu, tj. tych, którzy ju
mieli ziemi na wasno, albo te dzieryli j jako dziedziczni
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czynszownicy lub dziedziczni dzierawcy; za to obejmowa
wszystkich wocian pasczynianycti, bez wzgldu na
wielko ici gospodarstw, oraz na to, czy byli dziedzicznymi,

czy te dzierawcami. Edykt umoliwia im nabycie
wasnoci ziemi, nalecej do ich gospodarstw; w zamian
jednak za to, i traci swoje prawa pan, dotychczasowy
waciciel gospodarstw wociaskich, mia on otrzyma
T\^nagrodzenie, w zasadzie w ziemi. Co do tego wyna-
grodzenia ustawa odróniaa wocian paszczynianyci,
którzy posiadali ju dziedziczne prawo do ziemi, od tych,

których prawo nie byo dziedziczne, którzy wic byli tylko

doywotnymi lub te czasowymi dzierawcami. Pierwsi

mieli panu odstpi trzeci cz swej dotd posiadanej

ziemi, drudzy za poow. By to t. zw. ormalsatz. Jednak
przy mniejszych gospodarstwach, poniej 50 morgów,
odszkodowanie mogo by przyznane panu w staej rocznej

daninie w zbou, w kapitale, lub w rocznej rencie pieninej.
Edykt nie nakazywa przeprowadzenia uwaszczenia

odrazu; czyni je zalene przedewszystkiem od wzajemnej
ugody, a gdyby do niej nie przyszo, dopiero dozwala da
regulacyi, czyli, jak to okrelano, wystpowa z prowokacy,
i to jednej lub drugiej stronie, tak panu, jak wocianinowi.
W tym wypadku spraw przeprowadzaa osobna komisya.

Edykt zapowiada, i ewentualnie nowa ustawa nakae
przymusowe uwaszczenie wszystkich wocian, ale terminu

adnego nie okrelono.

Z chwil przeprowadzenia rozdziau stawa si wo-
cianin wacicielem gospodarstwa; a wic nie by odtd obo-

wizany do robocizny cigej czy pieszej, danin i t. d., ale

te równoczenie gasy i obowizki pana do wspierania

wocianina w razie klski, pomocy do budowy i naprawy
budynków, pacenia za niego podatków i ponoszenia innych

wiadcze publicznych, o ile sam nie by w stanie im
podoa, gasy te wszelkie prawa wocian do lasów pana,

pastwisk i t. d.

Edykt z r. 1811 nie wszed w peni w wykonanie z

powodu wojny, która trwaa przez lat kilka; nawet póniej
zawieszono przyjmowanie nowych prowokacyi, a zaczto
przygotowywa zmiany tej ustawy. W r. 1816 wydano
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(leklnracy, która miaa objani ustaw z r. 1811; waciwie
jednak bya to nowa ustawa, wydana równie dla caego
pastwa pruskiego, wic i dla Prus Zaciodnici w ówczesnem
ici zmniejszonem terytoryum, zmieniajca gruntownie prze-

)isy z r. 1811, gównie pod wpywem da wacicieli wsi.

fa niej te dopiero oparo si przeprowadzenie uwaszczenia
Prusieci.

Deklaracya z roku 1816 bardzo silnie zacienia koo
tych wocian paszczynianych, którym miao przysua
prawo do uwaszczenia. Mianowicie tyczya si tylko tych
wociaskich

,
gospodarstw, które: 1) peniy robocizn

sprzajn, albo przynajmniej utrzymyway bydo pocigowe,
przez co usunito od regulacyi wszystkie mniejsze gospo-

darstwa, a zastrzeono uwaszczenie dla silniejszych,

wikszych, bo te tylko miay sprzaj; 2) byy zapisane w
katastrze, t. zn. oznaczone jako jednostki podatkowe, tak

e nawet sprzajne gospodarstwa, jeli nie byy zapisane

w katastrze, t. zn. jeli powstay na gruntach dawniej
folwarcznych, pod regulacy nie podpaday; 3) naleay do
starych gospodarstw wociaskich, t. j. zaliczay si do nich

(nie do folwarku) w roku normalnym, a jako taki rok
oznaczono dla Prus Zachodnich specyalnie rok 1774; 4) pod-

legay obowizkowi osadzenia w razie oprónienia, tak e
gospodarstwa, co do których waciciel wsi uzyska zez-

wolenie wadzy na ich wczenie do folwarku lub poczenie
z innem w jedn cao, byy równie od uwaszczenia
wykluczone.

Pozosta w mocy przepis, i o ile nie przyjdzie do
dobrowolnej ugody midzy panem a wocianinem co do

uwaszczenia, obie strony maj prawo prowokacyi; adnego
jednak dla niej terminu nie zakrelono, tak, i mogy stosunki

do tego czasu istniejce dalej pozosta, jeli obie strony

wolay ten stan rzeczy utrzyma. Ustawa nawet wyranie
cofaa zapowied edyktu z r. 1811, e pastwo moe nakaza
przymusowe uwaszczenie. Z tego to powodu caa kwestya
uwaszczenia przecigna si bardzo dugo, lat kilkadziesit;

miao to t z stron, i sprawa nie zostaa szybciej do koca
zaatwion, e okres przejciowy trwa tyle lat, lecz z drugiej

strony chronio od przesilenia gospodarczego, jakie mogo w
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szybkiem tempie przeprowadzone uwaszczenie za sob
pocign.

Pen wasno zyskiwa wocianin z chwil dopiero

rozwizania poprzedniego stosunku. Ustawa utrzymywaa
zasad t. zw. normalsatzu, t. j. odszkodowania pana przez

odstpienie mu poowy lub trzeciej czci ziemi wocianina,
jednak nie kada na ten sposób uregulowania takiego nacisku,

jak edykt poprzedni. Jeli uregulowanie nastpowao przez

ocenienie wzajemne praw i obowizków i wynagrodzenie pana
odpowiedni iloci ziemi, pan dostawa nadto jeszcze 5%
przy dziedzicznej, a 7% przy niedziedzicznej posiadoci z

caego dochodu czystego, jaki gospodarstwo dawao po
uregulowaniu; tego rodzaju odszkodowanie zamiast wedug
normalsatzu mogo nastpi na wniosek jednej lub drugiej

strony. Odszkodowanie mogo by przyznane panu równie
w rocznej rencie, a pan obowizany by przyj tak rent
w tym razie, gdyby inaczej przez odstpienie gruntów gospo-

darstwo pozostae nie byo do wielkie dla zapewnienia pracy
dla sprzaju 2 woów.

Uzupenienie edyktów z r. 1811 i 1816 i caej akcyi w
kierunku uregulowania stosunków wociaskich przyniosy
dwie równoczesne ustawy z r. 1821: o skupie i o usuniciu
wspólnoci we wsiach. Ustawa o skupie obja wogóle
wszystkie gospodarstwa rolnicze, nie tylko wociaskie,
wic take takie, które powstay na gruntach folwarcznych;

okrelia kwesty skupu wszelkich wiadcze, czy to w
usugach, czy w daninach i pienidzach; sprawy jednak prawa
do gruntu zgoa nie dotykaa. Miaa ona wic znaczenie dla

tych wocian, którzy posiadali lepsze prawo do gruntu, a byli

pominici w poprzedniej reformie: wacicieli, czynszowników
wieczystych i wieczystych dzierawców. Inaczej unormo-
wano spraw skupu robocizny, inaczej innych wiadcze. Co
si tyczy innych wiadcze, to bez wzgldu na to, czy byy
roczne, czy powtarzay si w rzadszych terminach, kada z

stron mof^a da ich zamiany na rent roczn; t rent za
zobowizany móg skupi, pacc w gotówce 25~krotn jej

sum. Inne przepisy tyczyy si skupu robocizny; zaznac/yc

jf^dnak naoy, i ta kwestya dla Prus Zachodnich miaa
bardzo iiialc znaczenie, gdy wyjtkowo w gospodarstwach,
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w któryci wocianin mia silniejsze prawo do gruntu,
wystpowaa robocizna jako ciar realny; gospodarstwa,
dajce robocizn, naleay w zasadzie w tej prowincyi do
rzdu tych, które podpaday pod normy edyktu z r. 1811 i

1816. Robocizn za wolno byo skupi tylko gospodarstwom
sprzajnym, tak e, jak w edykcie z r. 1816, gospodarstwa
mniejsze byy od korzystania z przepisów co do skupu robo-
cizny (nie co do innych wiadcze) wykluczone. Skup dawany
móg by w rencie lub w ziemi; kada z stron moga da
skupu, lecz druga strona miaa wybór: pacenia renty lub
odstpienia czci gospodarstwa. Rent mona byo skupi,
pacc jej 25-krotn warto. Przy gospodarstwach nie-

sprzajnych, ale z silniejszem prawem do gruntu, skup móg
nastpi tylko za zgod obu stron. Wysoko odszkodowania
oceniay komisye wedug wysokoci tych kosztów, jakie

musia ponosi uprawniony, by zastpi ubytek robocizny.

I ta ustawa z r. 1821 nie okrelaa adnego terminu dla

prowokacyi, tak e tylko powolnie jej przepisy wchodziy w
ycie.

Inn drog posza kwestya uwaszczenia w W. Ksistwie
Poznaskiem ze wzgldu na te zmiany, jakie tam wprowadzio
ju ustawodawstwo z czasów Ksistwa warszawskiego. W r.

1815 przez gabinetowy rozkaz utrzymano ten stosunek
prawny wacicieli wsi do wocian, którzy nie mieli praw
dziedzicznych do gruntu, jaki stworzono w Ksistwie war-
szawskiem w r. 1807, t. j. zasad wolnoci osobistej wocian,
jak i mono rozwizania stosunku z obu stron przez wy-
powiedzenie jednoroczne, jeli nie byo innej umowy; w
edykcie za z r. 1816 zapowiedziano, i co do uregulowania

stosunków panów do wocian w W. Ksistwie osobne wyjd
zarzdzenia. Rezultatem byo tej zapowiedzi, i wielu z

panów zaczo usuwa wocian z gruntów, bojc si, by im
nie przyznano dziedzicznych praw. By zaradzi temu rugo-

waniu wocian, rozporzdzenie z r. 1819 zastrzego, i
usuwanie wocianina przez wypowiedzenie pana moe na-

stpi tylko wedug warunków, przepisanych przez landrecht

pruski; zastosowanie za przepisów landrechtu dawao
wocianom ochron, i to nawet dalej idc, ni w innych pro-

wincyach Królestwa pruskiego. Zarzdzenie to jediiak nie
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zostao w peni przeprowadzone. Ustawa o uwaszczeniu z r.

1823 nakazywaa osadzanie takici gruntów, z któryci po
wydaniu patentu z r. 1819 usunito wocian lub te które po
tej dacie zostay opuszczone.

Ustaw regulacyjn (Regulierungs-Gesetz) wydano dla

poznaskiego dopiero w r. 1823; w tej ustawie cznie
unormowano kwestye, które gdzieindziej oddzielnie uregulo-

wano w ustawach z r. 1811, 1816 i 1821.

Posza w W. Ksistwie regulacya w kierunku ocirony
wocian dalej, ni tamte ustawy; obejmowaa bowiem take
gospodarstwa na gruntach folwarcznych powstae, o ile

zreszt miay warunki do regulacyi; przeprowadzono te w
przepisach o uwaszczeniu, które tu zastosowano, pewne
zmiany w stosunku do przepisów, zastosowanych w innych
prowincyach. Ustawa z r. 1823 obja take i niektóre czci
Prus Zachodnich, a mianowicie ten obszar niegdy Ksistwa
warszawskiego, który do tej prowincyi pruskiej zosta przy-

czony w r. 1815.

Uwaszczeniu podlegay i tu gospodarstwa, w których
wocianie nie mieli ju poprzednio nabytego prawa do gruntu

jako wieczyci dzierawcy lub czynszownicy; obejmowao
ono zarówno wocian w dobrach prywatnych, jak i w do-

menach. Podpaday uwaszczeniu jedynie waciwe gospo-

darstwa rolnicze, t. j. takie, które mogy wyywi ich posia-

dacza jako samodzielnego rolnika; za takie gospodarstwa
poczytano te, które daway robocizn sprzajn, uyway
zwyczajnie zaprzgu (koni lub woów), albo przynajmniej

zaprzgu koniecznie potrzeboway do prowadzenia gospodarki.

Wicej wic tu gospodarstw podpada miao pod t ustaw
i jej przepisy o uwaszczeniu, ni w Prusiech, gdy nie znaa
ona innych warunków, jakie zawiera edykt z r. 1816 co do
gospodarstw, które miay by uwaszczone. W roku 1836

jednak wydano — wskutek stara panów — deklaracy,
która bliej okrelia, jakie gospodarstwa wociaskie maj
by uwaane za podpajce pod uwaszczenie; zaliczono do
nich takie, które daway sprzajn robocizn, albo trzymay
2 konie lub 2 woy, albo miay obszaru 25 morgów pruskich

ziemi ornej, nadajcej si pod upraw yta drugiej klasy. Co
si tyczy tego trzeciego warunku, to dla poszczególnych

H
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powiatów z osobna, uwzgldniajc dobro gleby, okrelono,
jakie iloci innej ziemi, lepszej lub gorszej (wedug rodzaju
ziarna, jakie ziemia rodzi), wyrównuj t liczb 25 morgów
Cpd 15 morgów roli, dajcej pszenic pierwszej klasy, do
64 morgów roli, rodzcej yto). Przez t deklaracy znacznie

zmniejszono ilo gospodarstw, które miay uzyska
uwaszczenie.
A do czasu przeprowadzenia regulacyi nie wolno byo

przycza takich gruntów wociaskich do folwarku; tej

ochrony posiadoci wociaskiej nie zawieray edykty z r.

1811 i 1816 dla innych prowincyi.

Mniejsze gospodarstwa, na których siedzieli wocianie,
nie majcy dawniej przyznanych praw do nich wieczysto-

dzierawnych czy czynszowych, pod regulacy nie podpaday;
ziemia w tych gospodarstwach pozostaa wasnoci pana wsi,

który j móg swobodnie odebra; ludno ta, nie nabywszy
praw do ziemi, przesza i tu w szeregi czeladzi folwarcznej.

Na dalszy wic rozwój takie przeprowadzenie regulacyi wy-
waro wpyw bardzo doniosy, gdy wytworzyo silny

przedzia midzy ludnoci rolnicz wiejsk, uposaon w
ziemi do obficie, która te, nabywajc wasno ziemi,

zyskiwaa prawa udziau w yciu gminnem i wogóle publicz-

nem, a reszt ludnoci wiejskiej, która zostaa poza tern

yciem i musiaa szuka dla siebie chleba na folwarkach, lub

te emigrowa do miasta.

Co si tyczy sposobu uregulowania stosunku wocianina
do pana wsi, to i w W. Ksistwie ustawa z r. 1823 zostawiaa

t kwesty przedewszystkiem umowie obustronnej; w razie

braku umowy dopiero uwaszczenie mogo by przeprowadzone

na danie — prowokacy — jednej ze stron. W takim razie

komisya miaa postpowa wedug tej ogólnie wyraonej
normy, i wzajemne obowizki naley kompensowa, a reszt

ma wocianin panu wynagrodzi. Wocianin wynagradza
pana bd w czynszu lub daninie zboowej, bd w zobowi-
zaniu dostarczania jeszcze robocizny, lecz patnej, i to tylko

przez pewien okrelony czas, najwyej 24 lat, bd w
ustpieniu czci inwentarza lub czci swego gruntu. Dla

W. Ksistwa nie wprowadzono wic, jak w innych prowin-

cyach, t. zw. normalsatzu, t. j. przepisów, i wocianin ma
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panu wsi odstpi z gruntu pewn oznaczon jego ilo, a

sposób wynagrodzenia pana jeszcze ogólniej okrelono. Za-

strzeono — nieco inaczej, jak gdzieindziej, — i wocianin
nie ma odstpowa panu wicej, ni poow swej roli, k i

pastwisk, w kadym razie za tylko tyle, by pozostaa reszta

gospodarstwa moga zatrudni par dobrych woów. To po-

stanowienie gwarantowao, e przez odstpienie gruntu panu
nie zmniejsz si chopskie gospodarstwa tak, iby straciy

swoj samoistno jako jednostki rolnicze, zdolne do ycia.
Ustawa dla W. Ksistwa kada silny nacisk na to, i

przy regulacyi ma nastpi zupene oddzielenie gospodarcze
poszczególnych gospodarstw chopskich od gospodarki pana.

Jedynie serwituty co do drzewa opaowego z lasu paskiego
i co do pastwisk lenych móg zastrzedz sobie wocianin, co

zreszt zaleao od uznania racyonalnoci tego, ale tylko na
lat 10 po regulacyi w zamian za robocizn rczn. Dozwolone
te byo przenoszenie gospodarstw chopskich wraz z chatami
w inne miejsce, w którym to przypadku pan by obowizany
do budowy nowych chat; ilo gruntu, w innem miejscu wy-
dzielan, okrelano w stosunku jakoci gruntu nowo wydzielo-

nego do jakoci tego, który wocianin mia poprzednio. W
ten sposób przy sposobnoci uwaszczenia uregulowano take
spraw serwitutów i umoliwiono komasacy gruntów,
zarówno folwarcznych, jak i wociaskich, oraz usunicie
szachownictw. Uwaszczanie poczone wic zostao i z

t wan reform rolnicz, czego nie uwzgldniono ani po-

przednio w Prusiech Zachodnich, ani póniej w Królestwie

kongresowem, ani w Galicyi. Przeniesiono w Poznaskiem
w inne miejsce do Ys wsi, które podpady pod uwaszczenie.

Uwaszczenie objo w W. Ksistwie mniejwicej poow
(dokadnie 48%) gospodarstw, które wielkoci swoj od-

powiaday warunkom ustawy o zastosowaniu do nich jej prze-

pisów; druga poowa (52%) — byy to gospodarstwa, w
których ju wocianie mieli zapewnione prawo do gruntu

jako dzierawcy wieczyci lub czynszownicy. T du ilo
gospodarstw drugiej grupy tómaczy to, i w okrgu nad-

noteckim ju poprzednio przewana cz wocian przesza
do systemu czynszowego.

Równoczenie z akcy zapewnienia praw do ziemi dla
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wocian ustawa z r. 1823 regulowaa spraw skupu wiadcze,
czy to w robociznie, czy w czynszu lub daninach, z gospo-
darstw wociaskich wieczystodzierawnych i czynszowych.
Ustawa z r. 1823 zgodne co do tego zawieraa przepisy z

ustaw o dwa lata wczeniejsz, z r. 1821, wydan dla innych
prowincyi, któr przejmowaa w swej czci drugiej.

Przeprowadzenie regulacyi szo znacznie szybciej w
W. Ksistwie, ni w innych prowincyach pastwa, take ni
w Prusiech Zachodnich, z powodu lepszych przepisów, jak
i wikszej energii, któr w tej sprawie rzd rozwin. Do
poowy wieku XIX. ju prawie w caoci przeprowadzono t
spraw w Poznaskiem. Przez ten czas tylko dwa w Prusiech
zostay wydane przepisy, tyczce si regulacyi. W r. 1841
dozwolono — jednak tylko za zgod zobopóln — na skup
take wiadcze przemysowych, rkodzielniczych i innych,

które nie podpaday pod ustaw o skupie, i to przy udziale

poredniczcym wadz regulujcych. Oszacowanie poszczegól-

nych rodzajów robocizny nastpowao wedug specyalnej

taryfy na odpowiednie iloci yta. Przepisano te dokadnie,
w jaki sposób ewentualnie ewaluowa si ma danin w ycie
na pienidze, a to na podstawie cen targowych z pewnego
okresu czasu. W r. 1845 za dozwolono zastrzega w kon-

traktach wykluczenie prawa zobowizanego, do dania skupu.

Kiedy w poowie XIX. wieku zaznaczyy si prdy
konstytucyjne, zajto si znowu kwesty wociask, by
j ostatecznie rozwiza. W r. 1848 tymczasowo wstrzy-

mano regulacye, bdce jeszcze w toku, nie tykajc ju
zaatwionych , i zakazano na razie dalszych. Ostatecznie

zaatwiono t spraw dwiema ustawami z r. 1850. Bez
adnego odszkodowania zniesiono szereg uprawnie; byy to

przewanie róne drobne uprawnienia, bez znaczenia

wikszego (stra budynków pana, pomoc przy polowaniu,

skubanie gsi i t. d.). Zasadnicze znaczenie miao zniesienie

praw zwierzchniej wasnoci; z dniem wic wejcia w ycie
ustawy uzyskali pen wasno swoich gospodarstw dzie-

dziczni czynszownicy i dziedziczni dzierawcy, których

stanowiska prawnego do gruntu nie zmienia ustawa z r. 1821,

obowizujca w Prusiech Zachodnich, ani ustawa z r. 1823
dla Poznaskiego, jak to ju wyej zaznaczono. Zakazano
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te na przyszo powstawania tego rodzaju stosunków;
oddanie w dziedziczne wadanie gruntu mogo wedug tej

ustawy przyj do skutku tyllio w drodze przelania

nieograniczonego prawa wasnoci.
T ustaw objto ju nie tylko pewne gospodarstwa

wiksze, ale take wszystkie takie, które podpaday pod
pojcie dawnych wociaskich. Tylko drobna czstka
w Prusiech (w których deklaracy z r. 1853 jeszcze pewna
cz maych gospodarstw z pod regulacyi wyjto), jeszcze

mniejsza w Poznaskiem, nie podpady pod ustaw. Co do
regulacyi, to i teraz nie z urzdu miaa si ona dokonywa,
lecz tylko na prowokacy jednej lub drugiej strony.

Wynagrodzenie pan dostawa wedug oszacowania obustron-

nych praw i obowizków; zasad wic, przyjt w ustawie

z r. 1823 dla Poznaskiego, rozcignito na cae pastwo,
take zatem i na Prusy Zachodnie. Zastrzeono, i przy-

najmniej V3 czystego dochodu gospodarstwa ma pozosta
uwaszczonemu. Wynagrodzenie miao by dawane zwaszcza
w rencie; chodzio przecie przewanie o gospodarstwa mae,
wyjte z pod poprzednich ustaw, a te w razie odstpowania
ziemi stayby si zupenie niezdolne do ycia, gdy ustawie

chodzio o ochron wocian.
Wszelkie ciary w robociznie, daninach, czy pienidzu,

mogy by skupione na danie jednej ze stron; dokadnie
unormowano spraw obliczenia tych ciarów. Take i przy

skupie miano przestrzega, by przynajmniej ^/s czystego

dochodu z gospodarstwa pozostawaa wocianinowi.
Bardzo wanym postpem, który umoliwi przy-

spieszenie przeprowadzenia regulacyi, byo stworzenie

w równoczesnej ustawie specyalnych banków rentowych
w poszczególnych prowincyach. Zobowizany móg rent'

skupi, pacc uprawnionemu kapita w wysokoci 18-krotn(
,;

renty. Jeliby jednak nie móg tego uczyni, poredniczy
bank; wypaca on uprawnionemu dwudziestokrotn warto*
renty w 4%-wych listach rentowych. Rónic midzy tein.

co paci bank uprawnionemu, a co ciga od zobowizanego,
uywa bank na amortyzacy listów rentowych. Listy

rentowe amortyzowano w drodze losowania w cigu 41 Vi» lub

56 Vi 2 lat. Koszty banku przej na siebie rzd. Bank ciga
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za rent od zobowizanego, majc te gwarancye co do
cigalnoci, które przyznane byy naleytociom rzdowym.
Zobowizany paci bd ca rent roczn, bd te tylko ''/lo;

od tego zaleaa rónica co do terminu amortyzacyi, du-
szego lub krótszego; w tej rencie miecia si ju i amor-
tyzacya.

Utworzenie banków rentowych sprawio, e regulacya

po roku 1860 sza szybszem znacznie tempem. W r. 1857
ustaw zakrelono termin do wnoszenia prowokacyi do koca
1858 roku. W poowie siódmego dziesitka lat XIX. wieku
wreszcie sprawa regulacyi stosunków wociaskich dobiega
koca.

Spraw regulacyi zajmoway si po powiatach po-

wiatowe urzdy poredniczce, zoone z 2—5 czonków,
wacicieli dóbr rycerskich i wocian. Te urzdy po-

redniczce, bez wadzy, nie wiele mogy zdziaa; w r. 1834
podporzdkowano te je landratom i komisyom generalnym.

Po departamentach utworzono komisye generalne, które

skaday si z generalnego komisarza, starszego komisarza,

który mia si zna na rolnictwie, i z sdziego, obeznanego
z spraw agrarn. W Prusiech Zachodnich zniesiono w r.

1834 te komisye i oddano te sprawy rejencyom i czciowo
specyalnej deputacyi sdowej w Kwidzyniu. Od tej komisyi

wolno si byo odwoa dó kollegium rewizyjnego w pro-

wincyi, zoonego z piciu osób (przewodniczcy, dwaj
sdziowie z poród czonków sdu wyszego i dwaj radcy

rejencyjni, obeznani z rolnictwem). Funkcye tych komisyi

przeniesiono w r. 1844 na kollegium rewizyjne, utworzone

w Berlinie, a zwane od r. 1880 „Oberlandeskulturgericht".

W r. 1880 zamiast komisyi generalnych utworzono jedn
w Kwidzyniu dla Poznaskiego, Prus Zachodnich i Wscho-
dnich, zniesion ostatecznie w r. 1909.

Sprawa uwaszczenia w tych dzielnicach lepiej zostaa

przeprowadzona, ni w innych, dawniej nalecych równie
do pastwa polskiego, cho byy i strony ujemne, jak to, i
wocianie np! w W. Ksistwie wicej oddali folwarkom ziemi

(V«), ni w innych prowincyach pruskich, i e przeniesiono

' h w duej mierze na grunty gorsze. Uwaszczono tylko

ywioy wociaskie, Izdolne do samodzielnego bytu, przez
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CO uporzdkowano na przyszo stosunki, kadc podwaliny
silnego wociastwa. Przeprowadzono uwaszczenie bez

takich kosztów ogóu spoeczestwa, jak np. w Galicyi; naka-
dajc na uwaszczonych obowizek wykupna, zmuszono ich

do rozwinicia energii i zapobiegliwoci, gdy np. w Galicyi

i w Królestwie wprost przeciwnie ludno wociaska ulega
zdemoralizowaniu; przez powolne przeprowadzenie uwa-
szczenia i skupu wiadcze zapobieono kryzysowi w gospo-

darce folwarcznej, który tak si odczu da w Galicyi.

W Poznaskiem specyalnie przez poczenie z t akcy
sprawy usunicia serwitutów i komasacyi usunito wane
przeszkody póniejszego rozwoju rolnictwa, gdy pierwsza

z tych spraw dugo jeszcze w Galicyi miaa czeka na
zaatwienie a w Królestwie jeszcze pokutuje, wywoujc
niekorzystne fermenty, spraw za komasacyi, zupenie

pominit przy uwaszczeniu w tamtych dwóch dzielnicach,

dopiero w nich póniej si znacznie zajto, kiedy ju prze-

prowadzenie uwaszczenia, zapewnienie wocianinowi praw
do ziemi, oczywicie tak komasacy niesychanie utrudnio.

4. Wprowadzenie urzdze konstytucyjnych i udzia W. Ksi-

stwa Poznaskiego i Prus Zachodnich w sejmach pruskich.

Literatura: Rónne, Das Staatsrecht t I. 1. §§ 7—10 i t. I. 2.

§§ 110—141; Bornhak, Rechtsgeschichte §§ 63 i 73; Tene, Staats-

recht t. I. § 7—9, 58—69; Szuman, Rys historyczny.

Wprowadzenie urzdze konstytucyj-
nych. Ju w roku 1815 zapowiada król pruski utworzenie

reprezentacyi ludowej, wspólnej dla wszystkich czci
skadowych pastwa pruskiego; i ustawa o utworzeniu

sejmów prowincyonalnych z r. 1823 przewidywaa tak
instytucy; dopiero jednak po upywie przeszo wier wieku
miao doj do tego. W r. 1847 powoa Fryderyk Wilielm III

sejm poczony (vereinigter Landtag); sejm ten skada si
z zczonych sejmów omiu prowincyi, wic wród nich i

sejmów prowincyonalnych Poznaskiego i Prus Zachodnich

i Wschodnich. Skada si ten poczony sejm z dwóch kuryi;

kury panów tworzyli ksita, hrabiowie i panowie w liczbie
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80, za posowie rycerstwa, miast i gmin wiejskich kuryt,'

trzech stanów z 537 gosami. Kompetencj sejmu okrelono
tak, i bez zgody jego nie mog by zacigane nowe poyczki,
wprowadzane nowe i podwyszane ju istniejce podatki, oraz
i przyznano mu doradcze stanowisko co do wydawania ustaw
w takiej rozcigoci, jak je miay sejmy prowincyonalne
wedug ustawy z r. 1823, wspóudzia co do oprocentowania
i spacania dugów pastwa, a wreszcie prawo petycyi wogóle
co do spraw wewntrznych, nie wycznie prowincyonalne
znaczenie majcych. Nie zagwarantowano, i sejm bdzie
zwoywany peryodycznie; dodatkowo, ju po zebraniu si
tego sejmu w r. 1847, król przyrzek, i nastpny zwoa w
cigu czterech lat.

Równoczenie z sejmem poczonym utworzy król

poczony wydzia sejmowy, który mia by zwoywany
peryodycznie.

Zapowied, dana wydziaowi w r. 1848, i odpowiednio
zmienione zostan postanowienia z r. 1847 i e sejm bdzie
co pewien czas zwoywany, nie wesza w ycie. Drugi z rzdu
sejm poczony zebra si ju, gdy rozpoczy si ruchy
rewolucyjne w Niemczech, dce do konstytucyi. 21. marca
1848 r., jeszcze przed otwarciem tego sejmu, zapowiedziaa
królewska proklamacya wprowadzenie konstytucyi z od-

powiedzialnoci ministrów, jawnego i ustnego postpowania
sdowego z sdami przysigych, równouprawnienia wyzna
i liberalnej administracyi. Zebrany sejm przyj przedoone
mu ze strony rzdu projekty: co do ordynacyi wyborczej dla

konstytuanty, majcej uchwali w porozumieniu z królem
konstytucy dla Prus i co do kilku podstaw tej przyszej

konstytucyi; przyjte projekty zaraz te — w kwietniu

1848 r. — ogoszone zostay jako ustawy.

W maju 1848 r. zebraa si konstytuanta w Berlinie

(Yersammlung zur Yereinbarung der preussischen Yerfassung),

wybrana wedug ordynacyi wyborczej na podstawie wyborów
powszechnych i tajnych, ale porednich, tak e kady powiat,

jak i kade miasto, nie nalece do powiatu, po jednym
wybieray pole, a jeli ich ludno przewyszaa 60.000,

drugiego, wzgldnie trzeciego i t. d. na kade dalsze 40.000.

Konstytuant, która projekt konstytucyi przygotowaa

Historya ustroju Polski w zarysie. Tom IV. 3
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dopiero czciowo, przeniesiono po pó roku obrad z Berlina

do Braniboru, a nastpnie rozwizano a król ogosi dnia
8. grudnia 1848 r. pierwsz konstytucy prusk jako
oktrojowian. Tego dnia ogosi król i now ordynacj
wyborcz. Zastrzeona jednak zostaa rewizya konstytucyi
dla zebra si majcego sejmu.

W r. 1849 zebra si pierwszy sejm na podstawie
konstytucyi i rozpocz obrady nad rewizy konstytucyi.

Izb drug jednak wkrótce rozwizano i 30. maja 1849 r.

wydano dla niej now ordynacy wyborcz, która wpro-
wadzia gosowanie ustne i jawne, oraz podzia wyborców na
trzy klasy wedug opacanych podatków bezporednich.

Dopiero ten sejm doprowadzi do skutku rewizy kon-

stytucyi. T now konstytucy, po zatwierdzeniu projektu

obu izb przez króla, ogoszono 31. stycznia 1850 r. Usuna
ona poprzedni konstytucy oktrojowan z r. 1848; t now
konstytucy, obowizujc odd przez szereg dziesitków
lat, zwano zwykle konstytucy zrewidowan (revidierte Ver-

fassungsurkunde).

Konstytucy pruska z r. 1850 zawieraa przepisy o terj^-

toryum, prawach obywatelskich, królu, ministrach, sejmie,

wadzy sdziowskiej, urzdnikach pastwowych, skarbo-

woci i zwizkach samorzdnych. Póniej uzupeniano
przepisy konstytucyi w poszczególnych kwestyach, nie na-

ruszajc jednak jej caoci.
Konstytucy pruska z r. 1848 duo mniej bya liberalna

od innych, np. od wspóczesnej austryackiej. A i te jej

liberalne zasady zostay ograniczone wkrótce, take i w kon-

stytucyi zrewidowanej z r. 1850. Staraa si ona o pogodzenie

teoretycznych zasad konstytucyjnych, zwaszcza na wzór
konstytucyi belgijskiej, z zasad silnej wadzy monarszej.

Te nowe czynniki, które przez konstytucy przyszy do
wadzy, kapitalistyczne, wkrótce same odwróciy si od zasad

liberalnych. Zniesiono wprawdzie przeytek dawnej epoki,

jur\^s(lykcy patrymonialn, w r. 1850 ogoszono ustawy, na
n()\v<.;\ tiiyrh '/.isad.ich opierajce ustrój gmin, powiatów, ob-

wodów i prowincyi z daleko idcym samorzdem, oraz ustaw
now o organizacyi policyi. Ustawy te jednak zostay nio-

wykon;inr, cofniiMo jo furma1ni(> w r. 1853, a przywrócono
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stan rzeczy z przed roku 1848, z instytucyami samorzdnemi,
majcemi jeszcze charakter stanowych, w tyme te roku
oddano napowTÓt panom wsi policy i prawo nadzoru nad
gmin wiejsk (z wyjtkiem Poznaskiego). W r. 1852
wzmocniono wadz w stosunku do urzdników, dozwalajc
na bezwzgldne ich usuwanie, a zastrzegajc mono
oskarenia urzdnika tylko dla prokuratoryi, wic pastwo-
wego urzdu. Mimo konstytucyi duch dawny pozosta wic
nadal w ustroju pastwa, a system wyborczy do sejmu za-

pewnia przewag ywioom niechtnym reformie.

Pewne dalsze zmiany przeprowadzono w r. 1861, a to

przez reform podatku gruntowego, usuwajc poprzednie

uprzywilejowanie szlachty,' przez dopuszczenie skarg urzdni-
ków z tytuu ich pretensyi pieninych do pastwa, wy-
liikajcych z stosunku subowego, oraz uznanie monoci
wnoszenia przez osoby prywatne w sprawach podatkowych
skarg do sdów.

Dopiero od r. 1872 rozpocza si dalej idca reforma
pastwa w duchu konstytucyjnym, a to przez reform ustroju

wadz administracyjnych, samorzdu, który oparto ju na
nowoytnych podstawach i umocniono przez przyznanie mu
znacznych praw finansowych, i przez wprowadzenie osobnego
postpowania (t. zw. Beschlussverfahren) w zaatwianiu nie-

których spraw administracyjnych przez organy w rodzaju

sdów, oraz przez zorganizowanie sdownictwa administracyj-

nego. Od korzyci z tych reform w duej mierze wyjte
zostao Poznaskie, a i póniej jedynie w pewnej czci mu
Je przyznano. W zakresie praw obywatelskich jednak tylko

czciowo, i to dopiero na kilka lat przed wojn, przyznano
spoeczestwu wiksze swobody; do przeksztacenia za prze-

starzaego skadu sejmu przed wojn nie doszo. Przepisy

konstytucyi, tyczce si swobody kocioa katolickiego w
urzdzaniu jego wewntrznych stosunków, w r. 1873
znacznie ograniczono, a w r. 1875 cakiem z konstytucyi usu-

nito.

Udzia w sejmach. Oktrojowana konstytucya
pruska z 5. grudnia 1848 r. okrelaa liczb czonków pierw-

szej izby sejmu pruskiego, od r. 1855 izb panów nazwanej,

na 180, postanawiajc, i wybiera ich maj sejmy prowincyo-

3*
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nalne, sejmiki obwodowe i powiatowe. e za pierwej miano
przeprowadzi now organizacy tych cia samorzdnych, do
czego jednak nic^doszo, wic wydano w tyme jeszcze roku
1848 tymczasow ordynacy wyborcz dla tej izby. Warun-
kami prawa czynnego wyborczego byy: wiele lat 30, pacenie
8 talarów podatku klasowego albo posiadanie gruntu wartoci
5.000 tal., lub dochód czysty roczny 500 talarów, oraz szecio-
miesiczne zamieszkanie w gminie. Wyborów dokonywano
porednio, tak e 1 wyborca przypada na 100 prawyborcow;
okrgi prawyborcze wybieray 2-—3 wyborców. Gosowanie
byo tajne. Do warunków biernego prawda wyborczego za-

liczono: wiek lat 40 i picioletnie posiadanie pruskiego

obywatelstwa. Poniewa bya to tymczasowa tylko ordy-

nacya, wic nie okrelono czasu trwania mandatów. Na pod-
stawie jej raz tylko wybrano pierwsz izb sejmu, tego, który
mia przeprowadzi rewizy konstytucyi.

Zgoa inaczej okrelia skad izby pierwszej konstytucya
z r. 1850; izba miaa si skada czciowo z czonków dzie-

dzicznych i doywotnych (co najwyej w liczbie Vio dziedzicz-

nych), czciowo za z czonków wybieralnych, a to przez

najwyej opodatkowanych (90) i przez rady miejskie najwi-
kszych miast (30); cyfra czonków nie z wyboru nie miaa
przekracza cyfry czonków z wyborów. Dopiero w r. 1852
miay wej w ycie te przepisy; w r. 1852 jednak odroczono
wybory czonków pierwszej izby na rok jeszcze, a tymczasem
7. maja 1853 r. ogoszono now ustaw o skadzie tej izby.

Ustawa ta przepisywaa tylko tyle, i izba pierwsza ma si
skada z czonków dziedzicznych i doywotnych, których

król powoywa, pozostawiaa za blisze okrelenie tej

sprawy w zupenoci rozporzdzeniu królewskiemu; dopiero

zmiany tego rozporzdzenia miay przyj do skutku w drodzr

ustawy. To rozporzdzenie królewskie ogoszone zostao
12. padziernika 1854 r. i stanowio podstaw skadu pierwszej

izby. Izba ta wic, która miaa caa wedug konstytucyi z

r. 1848 skada si tylko z czonków wybranych, ostatecznie^

zmienia si w izb z samych tylko czonków dziedzicznycl

i doywotnych.
Do czonków izby z.irK^/.cui zostali wszyscy penoletni

ksita dninn kricwskic^o, o ilo ich król powoa (co si ni«
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zdarzao), jako czonkowie dziedziczni naczelnicy dwóch
wyranie naznaczonyci rodów ksicych, naczelnicy

zmedyatyzowanych w r. 1815 rodzin dawniej panujcych, ci,

którzy mieli zapewnione prawo osobistego udziau w sejmach
prowincyonalnych (a wic z sejmu poznaskiego: ks. Tum-
Taxis, hr. Raczyski, ks. Radziwi), oraz ci, których król

powoa do izby panów w charakterze czonków dziedzicznych,

a wreszcie czonkowie doywotni, bd to z mocy swego
urzdu (4), bd to przez króla powoani. Przyznane jednak
zostao pew^nym zwizkom i korporacyom prawo do przed-

stawiania królowi kandydatów na czonków^ doywotnych;
takie prawo przyznano niektórym (3) kapituom, zwizkom
hrabiów w poszczególnych prowincyach, zwizkom familijnym

rodów, którym król nada to prawo (aden polski zwizek
takiego prawa nie dosta), zwizkom starej umocnionej tj.

fideikomisowej posiadoci ziemskiej (co bliej unormowano
w r. 1854 i 1861; w Poznaskiem taki zwizek liczy 7 czon-
ków w Prusiech Zachodnich i Wschodnich 18), uniwersytetom

i miastom, którym król nada to prawo (wród nich Pozna,
Bydgoszcz, Gdask, Toru i Elblg).

Oczywicie udzia w tej izbie obu prowincyi: Pozna-
skiego i Prus zachodnich bardzo bywa róny; tak np.

z Poznaskiegp w r. 1893 na 314 czonków tej izby byo 20

(w tern 7 dziedzicznych, 3 doywotnych i z racyi urzdów,
10 z racyi reprezentacyi), w r. 1913 za 22 (10 + 1 -{- 11),

z Prus Zachodnich w r. 1893 razem 10 (1 doywotniy, 9 z racyi

reprezentacyi), w r. 1913 za 20 (4 + 5 + 11); wród nich

ledwie kilku znajdowao si Polaków.

Oktrojowana konstytucya z r. 1848 oznaczya liczb

posów, skadajcych drug izb, od r. 1855 zwan izb
posów, na 350 i cyfr t utrzymano w konstytucyi z r. 1850;

podwyszya si ona w r. 1851 o 2, w r. 1867 o 80 posów dla

nowo przyczonych terytoryów, o 1 posa w r. 1876, o 10

w r. 1906, ostatecznie wic dosza do 443. Z tej cyfry posów
przypado na W. Ksistwo 30, tj. 20 na obwód rejencyjny

poznaski, 10 na bydgoski, za na Prusy Zachodnie 22, tj. 9

na obwód rejencyjny gdaski, a 13 na obwód rejencyjny

kwidzyski. Ustawa z r. 1860, która zmienia podzia na
okrgi wyborcze, zmniejszya o 1 ilo posów w W. Ksistwie
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(mianowi( ie w obwodzie poznaskim z 20 na 19), bez zmiany
zostawiajc cyfry w Prusach Zachodnich.

Ordynacy wyborcz oktrojowa król w r. 1849 roz-

porzdzeniem; mimo zapowiedzi konstytucyi z r. 1850 nic

wydano póniej nowej ordynacyi wyborczej, pozostaa wic
w mocy ta ordynacya z r. 1849. Na okrg wyborczy,
skadajcy si z kilku powiatów, przypadao wedug niej

przewanie po 2 posów. Wybory wprowadzia poredni(N

a to czc gminy, liczce do 750 mieszkaców, w jeden okr^
prawyborczy z innemi dla wyboru wyborców, za gminy
powyej 1.750 mieszkaców dzielc na okrgi prawyborcze.
Na 250 mieszkaców przypada jeden wyborca, ale tak, b>

okrg kady mia trzech wyborców. Prawo czynne wyborcze
wprowadzono powszechne; przyznaa je ordynacya z r. 1849
wszystkim mczyznom, majcym 24 lat,^ zamieszkaym w
gminie od roku, o ile nie utracili penych praw obywatelskich

i nie pobierali wsparcia ubogich. Nie byo ono jednak równe.

Prawyborców podzielia ordynacya na trzy klasy, a to od
paccego najwysze podatki bezporednie gminne, wzgldnie
pastwowe, w dó. Podzia nastpowa w obrbie gminy, od
r. 1893 przeprowadza go nakazano w obrbie poszczególnych

okrgów prawyborczyeh. Do pierwszej klasy zaliczano tyhi,

by na nich przypadaa ^Ucz sumy podatków bezporednicli.

na drug klas trzecia cz tych podatków, a inni wchodzili

do klasy trzeciej. Tym, którzy nie pacili adnego podatku,

dopisywano po 3 M. podatku dla obliczenia podziau na klasy.

W klasie najwyszej wic ilo prawyborców bya znaczni-

mniejsza, ni w drugiej, a zwaszcza w trzeciej klasie. Kad.>
klasa wybieraa z osobna, jednego lub dwóch wyborców, a t<

z poród prawyborców okrgu wyborczego, bez wzgldu na

przjmaleno do klasy. Wybór na wyborc wany by na
cay czas trwania okresu mandatów, tak i do wyborów
uzupeniajcyci ci sami wyborcy byli wzywani, a nie prze-

prowadzano nowych prawyborów. Wyborcy z wszystkie!

i

okro;ji)vv ]>r.'iwy))(tn"/\"(']i A\'yl)iiTa]i posLi. Dwie wic<

pierwsze Idasy, reprezentujce ludno zamoniejsz, chor

ilociowo sabsze od trzeciej, miay przy wyborach stanowcz

przewag. Ustawa wpmwadzila przy wyborach zasad<

ustnoci i jawnoci.
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Prawo bierne wyborcze przyznane zostao tym, co
posiadali prawo czynne, od roku byli obywatelami pruskimi,

a mieli przynajmniej 30 lat. Urzdnik dla wykonywania
mandatu nie potrzebowa urlopu. Od monoci wyboru
usunito czonków izby panów, a od roku 1872 prezydenta
i czonków izby obrachunkowej. Pierwotnie czas trwania
mandatu zosta oznaczony na lat trzy; w r. 1888 przeduono
go na lat pi. Królowi zastrzeono prawo wczeniejszego
rozwizania sejmu.

Z Polaków do sejmu pruskiego wchodzio przeszo
20. Wskutek przeprowadzonego w r. 1855 nowego podziau
okrgów wyborczych, dla Polaków bardzo niekorzystnego,

spada liczba posów polskich z tych dwóch prowincyi;

spadaa ona te coraz, tak e w ostatnich kadencyach przed

wojn z tych dwóch prowincyi wchodzio do sejmu tylko po
12 posów Polaków.

Posom zapewniaa konstytucya, i za gosowanie i

wyraanie swego zdania w wykonywaniu ich funkcyi (tj. w
izbie i jej komisyach) nie mogli by pocignici do odpowie-

dzialnoci, jak tylko w izbie stosownie do regulaminu, a "mc
nie przez sd karny. Wtpliw rzecz byo, czy ta nie-

odpowiedzialno tyczy si miaa tylko wyraanych opinii,

czy te i twierdze faktycznych. Ze oba wypadki obejmuje

pojcie nieodpowiedzialnoci, ustali dopiero kodeks kamy
z r. 1851. Za czyny karygodne pose w czasie peryodu
parlamentarnego nie móg by uwiziony ani do ledztwa
pocignity bez zgody izby, chyba e zosta schwytany na
gorcym uczynku lub w cigu dnia nastpnego. Posom
przyznao dyety rozporzdzenie z r. 1849, a nastpnie ustawa
z r. 1873.

5. Wadze administracyjne.

Literatura: Eónne, Das Staatsrecht, t. II. 1. §§ 212—268;
Bornhak, Rechtsgeschichte §§ 56, 57, 62; Tente, Staatsrecht T. II.

§§ 122, 124—126, 131—148; Bar, Die Beh6rdenverfassung IV. 9, 16, 23.

Wadze centralne. Najwysze wadze admini-

stracyjne pastwa pruskiego okazay si w wielkiem wstrz-
nieniu lat 1806—1807 jako zgoa nieudolne. Odrazu te



40 Poznaskie i Prusy Zachodnie.

wzito si do ich przeksztacenia. Ju w latach 1808—1810
przeprowadzono reform; w miejsce wadz kolle^alnych
stworzono wadze jednoosobowe, ministerstwa, w liczbie

piciu: spraw zewntrznych, wewntrznych, finansów,

sprawiedliwoci i wojny. Kompetency ministrów okrelono
cile na zasadzie rzeczowego podziau spraw. Dla utrzymania
jednolitoci stworzono urzd kanclerza stanu, któremu za-

pewniono wpyw na wszystkie ministerstwa. Te reformy,

czce si z nazwiskami ministrów Steina i Hardenberga,
pozostay podstaw ustroju tych wadz naczelnych, cho nie-

jedno oczywicie póniej ulego zmianie. Tak w r. 1814
utworzono rad ministrów (Staatsministerium), do której obok
ministrów resortowych weszli jeszcze t. zw. ministrowie bez

teki, za w r. 1822 usunito urzd kanclerza, a w jego miejsce

odtd nominowano osobnego prezydenta ministrów jako prze-

wodniczcego. Zadaniem rady ministrów byo utrzymywanie
jednolitoci w zarzdzie pastwa. Ministerstwo spraw
zewntrznych odpado ostatecznie z chwil utworzenia

cesarstwa niemieckiego;- kanclerz pastwa niemieckiego

zaatwia odtd take te nieliczne sprawy zagraniczne, które

jeszcze pozostay specyalnie pastwu pruskiemu (gównie
sprawy w stosunku do kuryi rzymskiej). Liczba ministerstw

wzrosa do 8; przybyy ministerstwa: spraw duchownych i

owiaty (od r. 1817), handlu i przemysu (od r. 1848), rol-

nictwa, domen i lasów (take od r. 1848), oraz robót pu-

blicznych (od r. 1878). Niektóre urzdy zostay jednak

podporzdkowane wprost radzie ministrów.

W r. 1817 utworzono obok rady ministrów rad stanu,

zoon z czonków domu cesarskiego oraz z urzdników, bd
specyalnie do rady przez króla powoywanych, bd te
nalecych do niej na mocy piastowanego urzdu. Rada ta

stanu stanowia ciao doradcze w sprawach ustawodawstwa,

ale i w innych, które jej król przedoy. Do r. 1848 znaczenie

jej byo wcale wielkie. Odtd jednak stracia prawie zupenie

wszelkie znaczenie.

Ustrój wadz prowincyi i obwodów. W po-

cztkach tego okresu przeprowadzono równie reform ustroju

wadz administracyjnych porednich, a to by wzmocni ich

sprawno; poczono z reform oddzielenie zupene admini-
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stracyi od sdownictwa, przeprowadzone czciowo ju
dawniej w niektórych prowincyach. W. Ksistwo Poznaskie
stanowi miao, wedug zasad przyjtych w r. 1815, osobn
prowincye. Podzielono je na dwa obwody rejencyjne (Re-

gierungs-Rezirke): poznaski i bydgoski, a obwody na powiaty
(Kreise), pierwszy na 13, dmgi na 3. Zaraz jednak potem
podjto now regulacy podziau, wprowadzon w ycie ju
w r. 1818; nowe te powiaty byy mniejsze; w rejencyi 'po-

znaskiej utworzono ich 17, w bydgoskiej 9.

Prusy Zachodnie, stanowice równie osobn prowincye,
podzielono w r. 1815 na dwie rejencye: gdask i kwidzysk.
Prusy zachodnie poczono z Wschodniemi w r. 1824 przez

wspólnego naczelnego prezesa, a od r. 1829 stworzono z nich

jedn prowincye z nazw Królestwa pruskiego, która prze-

trwaa do roku 1878. Powiatów utworzono w tej caej pro-

wincyi 57, z tego dwa powiaty wycznie miejskie (Gdask
i Królewiec). Z tych powiatów 8 przypado na rejencye

gdask, 13 na kwidzysk, reszta tj. 36, na Prusy Wschodnie.
Podzia na rejencye przetrwa bez zmiany dalej,

podziay na powiaty utrzymay si do roku 1887, kiedy w celu

wzmocnienia wadzy administracyjnej zmniejszono rozle-

go powiatów, przez co oczywicie musiano powikszy ich

ilo. W W. Ksistwie podwyszono cyfr powiatów z 26 na

40, tj. 27 w obwodzie rejencyjnym poznaskim, a 13 w
bydgoskim, w Prusiech Zachodnich z 21 na 26, tj. 9 w ob-

wodzie rejencyjnym gdaskim, a 17 w kwidzyskim.
W czasie wanie przyczenia W. Ksistwa Poznaskiego

do Prus wprowadzano w ycie now organizacy wadz ad-

ministracyjnych; usunito poprzednie „Kriegs- und Domainen-

Kammem", na czele prowincyi postawiono starszych prezy-

dentów (Ober-Priisident), za w obwodach rejencyjnych

rejencye (Regierungen) z prezydentami na czele, z konsy-

storzami i radami medycynalnemi. Podstaw organizacyi

byo rozporzdzenie z r. 1808, w tym ju roku ustanowiono

starszych prezydentów po prowincyach; lecz w peni wpro-

wadzono now organizacy dopiero w r. 1815 wraz z nowym
podziaem administracyjnym kraju. Otrzymay ten ustrój

Prusy Zachodnie, jak i W. Ksistwo zaraz po wcieleniu. W r.

1817 wydano dla starszych prezydentów rejecyi, konsy-
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storzów i rad medycynalnych instrukcy subow, uzu-
peniajc poprzednie zarzdzenia.

Ustrój tyci wyszycli wadz administracyjnycli w pro-

wincyach i obwodaci utrzyma si bez adnycli prawie zmian
przez kilka dziesitków lat, bo dopiero w latacli 1875 i 1880
wydano ustawy, które nastpnie zastpia ustawa z r. 1883 o
ogólnej administracyi kraju. Ustawy te weszy zaraz w ycie
w Prusiech Zachodnicli; w Poznaskiem jednak zaczy
obowizywa dopiero od r. 1889. Ale ustawy z r. 1815 i 1817
i dalej w przewanej mierze pozostay w mocy, gdy tylko

bardzo nieznacznie je zmieniono, a nowe ustawy z r. 1880 i

i 1883 zajy si gównie uzupenieniem wadz admini-

stracyjnych, poprzednio istniejcyci, przez dodanie do nich

nowych.
Na czele prowincyi postawiony zosta starszy prezydent

(Oberprasident). Pierwotnie nie mia on stanowi instancyi

poredniej midzy rejencyami a ministeryami, a tylko pro-

wadzi pod wasn odpowiedzialnoci jemu polecone sprawy
jako specyalny komisarz ministerstwa, w stosimku do rejencyi

za powierzono mu nadzór i cis kontrol, tak, e wchodzi
nawet w szczegóy urzdowania, zwaszcza w sprawach po-

datkowych i tyczcych si zarzdu majtku pastwa. W r.

1825 okrelono bliej stanowisko starszych prezydentów jako

komisarzy, rozszerzono samodzielno decyzyi w sprawach spe-

cyalnie im przekazanych, zwaszcza w razie nadzwyczajnych
przypadków i stosunków w ich prowincyach, przedewszyst-

kiem za uznano ich jako instancy wysz w stosunku do
rejencyi, poredni midzy rejencyami a ministerstwami. Do
spraw, które przekazane zostay specyalnie starszym prezy-

dentom, tak, e oni w nich stali si waciw instancy, za-

liczono sprawy stanów, konfliktów kompetencyjnych mid7v
urzdami niszymi, oraz wszystkie takie sprawy, które prz

kraczaly okrg dziaalnoci rejencyi, wic sprawy prowin-

cyonalnych zakadów sanitarnych, zarzdzania kordonów dla

przeszkadzania zarazie, regulacyi rzek i budowy dró^

wanych dla prowincyi i t. d., jak równie wykonywanie praw

nadzoru pastwa w slosunkii do katolików (ius circa sacra

catholicorum). Póniej jeszcze znacznie rozszerzono te atry-

bucye starszycli prozydontów, a to w r. 1845 przez nadanie
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im rozmaitych uprawnie w zakresie handlu i przemysu (na-

dawanie koncesyi zwaszcza), w r. 1853 przez ustaw gminn
przelano na nich prawo rozstrzygania prawie we wszystkich
sprawach gminnych i t. d. Tak w Prusiech, jak w W. Ksistwie
wprost im poddano szereg rónych zakadów (domów po-
prawy, zakadów dla obkanych i t. d.).

Jako wadzy wyszej podporzdkowano starszemu prezy-

dentowi rejencye, prowmcyonalne dyrekcye skarbu, jak i

generalne komisye do regulowania stosunków paszczynia-
nych; przez jego rce szy sprawozdania, tyczce si
urzdzenia tych wadz i zmian w ich organizacyi, oraz sprawy
osobiste urzdników. Jemu oddano nadzór nad funkcyono-
waniem urzdników, odbieranie zaale na nich, przewodni-
czenie w konsystorzu i kollegium medycynalnem.

W zasadzie starszy prezydent by równoczenie prezy-

dentem rejencyi, znajdujcej si w jego siedzibie, móg wtedy
jednak za zgod ministerstwa te funkcye powierzy zastpcy
jako wiceprezydentowi. Usuna to ustawa z r. 1883.

V/ obwodach rejencyjnych wadz naczeln zostay
rejencye. W skad rejencyi weszli: prezydent, dwaj dyrek-

torowie oddziaów, radcy rejencyjni, starszy leniczy, czon-
kowie techniczni (radcy duchowni, szkolni medycynalni,

budownictwa, leni, kasowi i justycyaryusze dla spraw
prawnych, póniej take: przemysowi dla szkó przemyso-
wych, oraz rewizorowie: ubezpieczeniowi, katastralni i bu-

dowlani) i asesorowie. W rejencyach utrzymano zasad
koUegialnoci; kollegialne byo prezydyimi, zoone przez

prezydenta i dyrektorów, oraz oddziay (Abteilungen) rejen-

cyi. Pierwotnie byy dwa tylko takie oddziay: jeden dla

spraw podlegajcych ministerstwom spraw zagranicznych,

wewntrznych, wojny i policyi, drugi dla spraw, powierzonych

ministerstwu skarbu; czyy si oddziay w sprawach, które

obu oddziaów si tyczyy. W r. 1825 jednak zniesiono

kollegialno prezydyów rejencyi, tak, e oddano kierownictwo

rejencyi wycznie prezydentom; zasad koUegialnoci w
oddziaach, którymi kierowali odtd starsi radcy rejencyjni

(Oberregierungsrate), zachowano i nadal. Ilo za tych

oddziaów powikszono w tych prowincyach do czterech: 1) dla

spraw wewntrznych, 2) szkolnych i wyznaniowych, 3) po-
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datków bezporednich, domen i lasów, 4) spraw kasowoci i

rachunkowych.
Rejencyom oddano ca administracy i policy w obrbie

obwodu rejencyjnego, z wyjtkiem spraw podatków pore-
dnich, a wic ogaszanie ustaw, sprawy wynikajce z konsty-
tucyi (wybory), policy obcych, policy bezpieczestwa,
ogniow, sanitarn, gospodarcz, len, stowarzyszeniow i t.

d., sprawy handlowe, przemysowe, miar i wag, komunikacyi,
sprawy szkolne i kocioów innych poza protestanckim,
zarzd podatków bezporednich. Do posiedze caej rejencyi

zaliczono tylko sprawy najwaniejsze, wic sprawy projektów
do ustaw, wprowadzania nowych urzdze, nowych zasad ad-

nunistracyi, zasadnicze sprawozdania dla ministerstw i t. d.

Oddanie decyzyi oddziaom umoliwio szybsze funk-

cyonowanie maszyny administracyjnej. Bya to jedna z

gównych stron dodatnich reformy z r. 1808—1815.

Radcom technicznym przyznano gos stanowczy w
uchwaach tylko w sprawach ich specyalnoci, z wyjtkiem
starszego lenego, który dosta peny gos jako wspóprze-
wodniczcy oddziau; inni (asesorzy i inspektorzy) dostali gos
tylko w sprawach przez nich opracowanych.

Zasada koUegialnoci utrzymaa si co do dwóch od-

dziaów; ustaw o administracyi z r. 1883 zwinito oddzia
dla spraw wewntrznych i oddano te sprawy wprost prezy-

dentowi rejencyi, za oddziay dla spraw kasowoci i rachun-

kowych podporzdkowano w r. 1904 pod oddziay dla spraw
podatków bezporednich, domen i lasów.

Jakkolwiek tak dla penej rejencyi, jak i oddziaów jej,

uznano zasad koUegialnoci, jednak przyznano prezydentowi

prawo wstrzymania kadej uchway i przedoenia takiej

sprawy do wyszej decyzyi; ustawa z r. 1883 dozwolia mu
nawet pod wasn odpowiedzialnoci wydawa w razie nagej
potrzeby natychmiastowe zarzdzenia.

Do wycznej atrybucyi prezydenta oddano sprawy

osobiste czonków rejencyi, kienmek i rozdzia czynnoci,

nadzór nad dziaalnoci czonków rejencyi, oraz sprawy

specyalnie mu przez wadze wysze powierzone.

Na równi z rejencyami w obu prowincyach, Prusiech i

Poznaskiom, postawiono prowincyonalne dyrekcye podat-
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kowe, a to dla spraw podatków porednich. Urzdzone byy
te dyrekcye biurokratycznie, tj. jako wadze jednoosobowe,
podporzdkowane starszemu prezydentowi tak, jak rejencye,

a ostatecznie ministerstwu finansów. Równie utworzono jako
wadze kollegialne konsystorze dla spraw kocioa ewange-
lickiego, w kadej z tych prowincyi (w Królewcu dla Prus
i w Poznaniu), oraz szkolnych; sprawy jednak szkolne w r.

1825 wydzielono i oddano prowincyonalnym kollegiom szkol-

nym (Provinzialschulkollegien); otrzymay one bd zarzd
szkó bezporedni, bd — co do szkó najniszych (ludo-

wych) — nadzór. Utworzone w r. 1817 kollegia raedycynalne,

po jednym w prowincyi, w których — jak i w konsystorzach,

a póniej w kollegiach szkolnych — przewodnictwo oddano
starszym prezydentom, otrzymay charakter doradczy w
sprawach sanitarnych; miay przedstawia obraz pooenia
sanitarnego prowincyi, przeprowadza badania (np. analizy)

i fungowa jako komisye egzaminacyjne.

W r. 1849 utworzono w obu prowincyach wysze dy-

rekcye pocztowe (Oberpostdirektionen).

Reformy ustroju wadz prowincyi i ob-
wodów przez ustawy z lat 1876—1883. Nowoci
w ustroju wadz administracyjnych obwodów, któr przy-

niosa wielka pruska reforma administracyi z ósmego i dzie-

witego dziesitku lat XIX. wieku, byo utworzenie dwóch
nowych wadz, nastpnie w jedn zczonych. Ustawa z 1875

o sdownictwie administracyjnem, poprawiona nowel w r.

1880, i ustawa z r. 1880 o organizacyi administracyi,

utworzyy dwie nowe wadze: rad obwodow (Bezirksrat)

i obwodowy sd administracyjny (Bezirksverwaltungsgericht).

Rada obwodowa zostaa zczona z organizacy admi-

nistracyjn obwodu przez to, i przewodnictwo rady oddano

'rezesowi rejencyi, wzgldnie jego zastpcy; nadto do rady

szed wyszy urzdnik administracyjny, mianowany przez

ministra, i 4 czonkowie, wybrani przez wydzia pro-

wincyonalny z poród osób majcych prawo czynne wyboru
do sejmu prowincyonalnego.

Obwodowy sd administracyjny by od rejencyi zupenie

oddzielny. Wchodzio do dwóch urzdników z nominacyi,

sdzia i wyszy urzdnik administracyjny, z których jeden
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przewodniczy, oraz trzech czonków z wyboru, a to

wybieranycli przez wydzia prowincyonalny na trzy lata

z poród mieszkaców obwodu; nie mogli wej do skadu
tego sdu: starszy prezes, prezes rejencyi, landraci i naczel-

nicy wadz policyjnych.

Te dwie, odrbne zupenie od siebie wadze, majce
zgoa rón kompetency, stopia w jedn ustawa z r. 1883,

która utworzya wydzia obwodowy (Bezirksausschuss).

Mimo swej nazwy wadza ta nic wspólnego nie miaa
z samorzdem. Do wydziau obwodowego wprowadzono
prezesa rejencyi w charakterze przewodniczcego, oraz

G czonków i 5 zastpców. Z tych 6 czonków dwóch
doywotnich oddano nominacyi królewskiej, jednego z kwa-
lifikacyami sdziówskiemi, drugiego z kwalifikacyami do
wyszej suby administracyjnej; z nich jeden by zastpc
przewodniczcego z tytuem dyrektora sdu administracyj-

nego. Równie podobne kwalifikacye przepisano ich

zastpcy, take mianowanemu. Wydziaowi prowincyonal-

nemu oddano wybór dalszych 4 czonków wydziau obwodo-
wego oraz 4 ich zastpców. Wyboru dokonywa wydzia na
lat 6 (ale tak, i co 3 lata poowa ustpowaa) z poród tych

osób, które miay prawo czynne przy wyborze do sejmu
prowincyonalnego. I ta ustawa wykluczya od wyboru
urzdników administracyjnych, jak równie urzdników
prowincyi i czonków rady prowincyonalnej.

Zaraz po wydaniu ustawy z r. 1875 powoane zostay
do ycia: rada obwodowa i sd administracyjny w Prusiech

Zachodnich, gdzie nastpnie po ustawie z r. 1883 ustpiy
miejsca wydziaowi obwodowemu. W Poznaskiem tych

pierwszych wadz cakiem nie utworzono, gdy tu zastoso-

wano te ustawy dopiero w r. 1889, wic ustanowiono odrazu

tylko wydzia obwodowy, z t jednak rónic w stosunku do
innych prowincyi, i zastrzeono, e czonkowie wydziau
z wyboru i ich zastpcy musieli by zatwierdzeni przez

starszego prezesa, który po dwukrotnem odrzuceniu wyborów
móg sam nominowa czonków wydziau.

Przy reformie administracyi utworzono take nowe
wadze i po prowincyach; mianowicie ustawa z r. 1888

ustanowia przy prezesach prowincyi rady prowincyonalne
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(Provinzialrat). Do tej rady wszed starszy prezes, wzgl. jego
zastpca jako przewodniczcy, jeden urzdnik admini-
stracyjny z nominacyi ministra, lub tego zastpca, oraz

5 czonków, wzgldnie 5 zastpców, wybranych na lat 6

przez wydzia prowincyonalny z tych osób, które miay prawo
bierne wyboru w prowincyi; w Poznaskiem nie zastrzeono
tego•warunku wybieralnoci, a nadto przepisano, i wybór
musia uzyska zatwierdzenie ministra spraw wewntrznych.
Wykluczeni zostali z wyboru wysi urzdnicy administracyjni

i urzdnicy prowincyonalnych zwizków. Co trzy lata

ustpowaa poowa wybranych; czonkowie dostawali zwrot
kosztów.

Tym nowym wadzom, mianowicie sdowi admini-

stracyjnemu, a nastpnie wydziaowi obwodowemu, oraz

wydziaowi prowincyonalnemu oddano sdownictwo admini-

stracyjne w dwóch pierwszych instancyach. Radzie za
obwodowej, a nastpnie wydziaowi obwodowemu, oraz

wydziaowi prowincyonalnemu nadto oddano rozstrzyganie

zaale co do postanowie administracyjnych, specyalnie

w ustawach oznaczonych, przez które wprawdzie nie zostao
naruszone prawo, tak e nie mogo by mowy o wniesieniu

skargi administracyjnej, jednak strona czua si pokrzyw-
dzon z powodu nieuwzgldnienia jej interesów. Dla
zaatwienia takich spraw przepisano w zasadzie postpowanie
pisemne na podstawie aktów, ale dopuszczono w pewnych
wypadkach i postpowanie ustne (t. zw. Beschlussverfahren).

Wadze powiatowe. Rejencyom podporzdko-
wani byli jako waciwi urzdnicy administracyjni po po-

wiatach radcy ziemiascy (Landrate), i w polskim jzyku
jednak nazywani landratami, którzy istnieli w pastwie
pruskiem ju w XVIII, wieku. W kadym powiecie by
landrat. W r. 1816 wydano instrutcy, okrelajc ich

funkcye. Kandydatów na landratów w Prusiech wybiera
sejmik powiatowy; w W. Ksistwie Poznaskiem jednak

prawo to wyboru ustao od r. 1833, tak i tam odtd landratów

wycznie nominowano. Landrata w Prusiech zastpowali
deputowani powiatów, wybierani przez sejmik. Do pomocy
dosta landrat sekretarza powiatowego dla prowadzenia biura.

Kompetencya landrata obja wszystkie sprawy policyi
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i administracyi powiatu, z wyjtkiem tych miast, w których
urzdzono specyalne prezydya lub dyrekcye policyi. Landrat
by organem rejencyi, której bezporednio podlega;
przyznano mu te wadz egzekucyjn.

Obok landratów dla pewnych spraw specyalnych ustano-

wiono osobnych urzdników, a wic poborców podatkowych,
fizyków, weterynarzy, których zreszt nie wszdzie odrazu

w r. 1817 wprowadzono, tak e gdzieniegdzie dugo ich

brakowao, a take urzdników dla spraw budownictwa,
lenych, dla domenów i t. d. Wszyscy oni podporzdkowani
byli rejencyi, a liczba ich cigle wzrastaa w miar rozrostu

administracyi pastwa.

Wedug ustawy z r. 1883 przepisano dla landratów jako

warunek nominacyi posiadanie t. zw. wyszego egzaminu ad-

ministracyjnego (wedug ustawy z r. 1879); w r. 1887 jednak

zosta cofnity ten warunek przy nominacyi na landratów
w Poznaskiem, tak i obowizywa tylko w Prusiech Za-

chodnich.

6. Samorzd wyszego stopnia.

Literatura: Rónney Das Staatsrecht, t. I. 2. §§ 142—185;

Bornhaky Rechtsgeschichte, § 63; Tene, Staatsrecht, §§ 117—132;

Górski, Samorzd gminny; Bór, Die Behordenyerfassung IV, 12, 19B.

Organizacy samorzdu wyszego rzdu, powiatow,
urzdziy w Prusiech ustawy, wydawane specyalnie dla

poszczególnych prowincyi ze wzgldu na róne warunki ich

bytu. Ustawy te, zwane ordynacyami powiatowemi (Kreis-

Ordnungen), ogoszono na podstawie poprzednich obrad

sejmów prowincyonalnych, dla Prus w r. 1828, dla W.
Ksistwa Poznaskiego za w r. 1829.

Organem samorzdu powiatowego zostay sejmiki powi

towe (Knis-Stande). Skad ich, jak to ju zaznaczaa naz-

niemiecka, mia charakter stanowy.

Zakres tc^n) samorzdu by do ciasny; nie sprowadzio
zmiany w tej organizacyi wprowadzenie konstytucyi.

Wprawdzie w r. 1848 zawieszono dziaalno sejmików, a w r.

1850 ogoszono now ustaw, wicej nowoytn, jednak
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cofnito j i od r. 1853 nanowo zacza funkcjonowa dawna
organizacya.

Okres wzmocnienia wadzy rzdowej, a nastpnie okres
nowego organizowania si pastwa, odwleka spraw reformy
cia samorzdnycli. Wreszcie jednak rozpocza si inten-

zywna praca w tym kierunku, której pocztek daa nowa
ordynacya powiatowa z r. 1872. Byy te reformy wprowa-
dzane prowincyami; zastosowano je w peni do Prus Zactio-

dnicti, do Poznaskiego jednak póniej dopiero, i to tylko
czciowo, a to ze wzgldu na stosunki narodowociowe tej

prowincyi.

Skad sejmików powiatowyci. W W. Ksi-
stwie poznaskiem skada si sejmik powiatowy wedug
ordynacyi powiatowej z trzeci stanów: rycerskiego, miast i

gmin wiejskici.

W pierwszym stanie gos dziedziczny przyznano tym,
którym taki gos by przyznany w sejmie prowincyonalnym
(ksi Tum-Taxis, ks. Sukowski, ks. Radziwi i ir.

Raczyski), a to w sejmiku tego powiatu, w którym znajdo-

way si ich dobra. Obok tyci czonków do pierwszego stanu

zaliczeni zostali wszyscy waciciele dóbr rycerskich w po-
wiecie, stale w obrbie Prus zamieszkali. W razie podziau
dóbr rycerskich oddzielona cz musiaa uzyska specyalne

uznanie jej charakteru jako dóbr rycerskich, wtedy dopiero

jej waciciel dostawa prawo do udziau w sejmiku.

Z drugiego stanu wysyay miasta swoich deputowanych,
a to jednego kade miasto^ wybór nalea do rady miejskiej

i do magistratu, których czonkowie w poczeniu tworzyli

dla wyboru osobne ciaa wyborcze. Wyjtkowo niektóre

miasta uzyskay prawo wysyania wikszej iloci deputo-

wanych. Przedstawicielstwo miejskie wic byo wzgldnie
bardzo sabe, co zwaszcza coraz jaskrawiej zaznaczao si
z upywem czasu, gdy miasta zyskiway na sile ludnoci i

znaczeniu.

Wreszcie z trzeciego stanu, gmin wiejskich, zasiadali

wedug ordynacyi powiatowej trzej deputowani. Cay powiat

dzieli si na trzy okrgi wyborcze, na kady okrg przypada
jeden deputowany. Wybór tak si dokonywa, i posiadajcy
w gminie grunt conajmniej 30-morgowy wybierali 1 wyborc,

Historya ustroju Polski w zarysie. Tom IV. 4
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i ci wyborcy wraz z tymi, którzy posiadali dobra niery-

cerskie, lecz nie nalece do gminy, a obszaru powyej
30 morgów (wirylici zatem), wybierali deputowanego.

Deputowanych wybierano na lat 6, ale co trzy lata

poowa z nich ustpowaa.
W Prusiech Zachodnich do sejmików powiatowych za-

liczono wedug ordynacyi z r. 1828 równie trzy stany.

Z pierwszego stanu, rycerskiego, osobicie w sejmiku mogli
bra udzia wszyscy waciciele dóbr rycerskich, za waci-
ciele dóbr nierycerskich, dajcych prawo gosu przy wyborach
do sejmiku prowincyonalnego (tj. dóbr powyej 6 wók, nie-

nalecych do gminy), wybierali do sejmiku deputowanych.
Ze stanu drugiego, tj. miast, miasta, które wysyay wasnych
posów (tj. miay t. zw. wirylnych posów) do sejmu, wybieray
do sejmiku cztery razy tak wielk liczb deputowanych, jak

do sejmu, inne za wszystkie miasta, które do sejmiku miay
przyznany gos czny lub te alternatywny, kade jednego
deputowanego. Deputowanymi jednak mogli by tylko byli

i urzdujcy czonkowie magistratu i rady miejskiej. Z trze-

ciego stanu osobicie zasiadali waciciele dóbr nierycerskich

obszaru powyej 6 wók (o ile nie mieli prawa zasiadania

w pierwszym stanie) oraz 3 deputowani wybierani przez

gminy wiejskie i wacicieli dóbr nierycerskich, nienalecych
do gminy, obszaru poniej 6 wók. Deputowani z tego stanu

musieli mie jednak te warunki, co posowie do sejmu, t. j. by
wtedy sotysami albo sdziami gminnymi, wzgldnie nalee
do t. zw. Kolmer. *

W W. Ksistwie skadu sejmików, jak go okrelia pierwsza

ordynacya, w zasadzie nie zmieniono; nowa ordynacya powia-

towa z r. 1872 miaa si tyczy take i Poznaskiego, za-

strzeono jednak wyranie w ustawie, i dopiero osobne

rozporzdzenie królewskie tam j wprowadzi w ycie w
caoci lub w czci. Takiego rozporzdzenia nie ^vydano,

pozosta wic— a to ze wzgldów narodowociowych— skad
dawny sejmików, oparty na zasadzie stanowej, który tylko

czciowo uleg zmianom. Odpady mianowicie skutkiem

wymarcia rodzin uprawniowych do gosów wirylnych te

gosy z wyjtkiem gosu ks. Turn-Taxis. Pod koniec XIX.

stulecia powikszono nieco ilo gosów pierwszego stanu przez
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to, i rzd niekiedy nadawa — kierujc si wzgldami poli-

tyki narodowociowej — prawa dóbr rycerskich, a wic i

prawo gosu na sejmiku, dobrom nierycerskim, o ile miay
obszar 1.000 morgów pruskich, na czas, jak dugo te dobra
znajdowa si bd w rkach rodziny niemieckiej. Zmniej-
szya si za w tym stanie nieco liczba czonków przez to, i
sporo majtków rycerskich przeszo na wasno fiskusa, tak
e gosy z tych majtków odpady, gdy dobra rzdowe nie

mogy by reprezentowane w sejmiku. Mimo zwikszania si
znaczenia miast i wsi w stosunku do dóbr rycerskich czon-
kowie pierwszego stanu wskutek utrzymywania w mocy
ordynacyi z r. 1828 mieli olbrzymi w sejmikach przewag,
bo % gosów (w r. 1903 — 1.132) na nich przypadao,
a reszt dopiero dzieliy si miasta i wsie (po 130 gosów
w r. 1903).

T anomali usuna, lecz tylko czciowo, ustawa z r.

1904, na której przepisach bardzo silnie odbia si tendencya
polityki narodowociowej. W pierwszym stanie na sejmiku
przyznano fiskusowi tyle gosów, ile dóbr w powiecie

posiadao pastwo, rycerskich, czy nierycerskich, obszaru

powyej 1.000 morgów, z tem jednak zastrzeeniem, e ilo
gosów, przypadajcych na fiskus, nie miaa przewysza
V8 czci wszystkich gosów sejmiku. Powikszono liczb
deputowanych z miast, przyznajc miastom posów w
stosunku do ludnoci, po 1 pole na kade 4.000 mieszka-
ców (poza wojskiem). Dozwolono za na powikszenie przez

rozporzdzenie królewskie liczby posów z gmin wiejskich

dla poszczególnych powiatów. Rzeczywicie powikszono
nieco liczb deputowanych, a to najpierw do 5 w 2 powiatach

(bydgoskim i krotoszyskim), a nastpnie (w r. 1909) jeszcze

w 6 innych, wic tylko w Ys czci wszystkich powiatów,

takich, które miay przewag ludnoci niemieckiej.

Zastosowano za to ordynacy powiatow z r. 1872 do

Prus Zachodnich. Liczb czonków sejmiku uzalenia ona

od iloci ludnoci, z tem jednak zastrzeeniem, e wynosi
musiaa conajmniej 25. Na zupenie innej podstawie oparto

jej skad, ni to byo poprzednio, z usuniciem czynnika

stanowego. Wszyscy czonkowie sejmiku pochodzili z

wyborów. Podstaw prawa czynnego wyborczego by cenzus

4*
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podatkowy i rozrónienie miast od wsi. Wyborów dokony-
wano w trzech grupach. Do pierwszej grupy naleeli
posiadacze niei-uchomoci wiejskich (bez wzgldu, czy ta po-

siado wchodzia w skad gminy, czy te pozostawaa poza
gmin), oraz posiadacze kopalni i przedsibiorstw prze-

mysowych, lecych poza obrbem miast, o ile opacali
przynajmniej 75 talarów (225 marek) podatku gruntowego,
wzgldnie przemysowego. W r. 1891 podniesiono cenzus dla

posiadaczy kopalni i przedsibiorstw przemysowych do
300 marek. W drugiej grupie czciowo wybory byy
porednie; kada gmina wiejska wybieraa pewn ilo
wyborców, która zaleaa od iloci ludnoci w gminie, a to

w taki sposób, i dokonyway wyboru rada gminna i

przeoestwo gminy cznie. Razem z tymi wyborcami z

gmin gosowali osobicie posiadacze dóbr ziemskich,

nienalecych do adnej gminy, jak równie posiadacze poza

miastami lecych kopalni i przedsibiorstw przemysowych,
ile nie mieli cenzusu, któryby ich uprawnia do gosu w

pierwszej grupie. Nie wszyscy razem gosowali, lecz kady
powiat dzieli si na kilka okrgów wyborczych. Trzeci
wreszcie grup tworzyy miasta; w miastach wybieray
magistraty i rady miejskie, cznie tworzc ciao wyborcze.

Takie ciao wyborcze wybierao czonków sejmiku bd
bezporednio, bd porednio, o ile chodzio o mae
miasteczka; takie mae miasteczka wybieray wyborców (po

1 na 250 mieszkaców), a ci dopiero wyborcy kilku miasteczek

razem wybierali czonka sejmiku.

Rozdzia iloci czonków sejmiku na poszczególne grupy

nie zawsze by jednaki. Najpierw ustalao si ilo czon-

ków sejmiku, których miaa wybiera grupa III, a to wedug
stosunku iloci ludnoci miast powiatu do iloci ludnoci wsi

na podstawie spisów ludnoci, jednake z tem zastrzeeniem,

by na t grup nie przypadao wicej, ni poowa wszystkici

czonków sejmiku, jeli w powiecie byo kilka miast, a wicej

ni jedna trzecia, jeli powiat mia tylko jedno miasto. Reszt

czonków sejmiku wyl)ieray po poowie pierwsza i druga

grupa.

Wyborów dokonywano na bit sze, lecz co trzy lata



iiiiiki powiatowe. 53

ustpowaa poowa czonków sejmiku; czonkowie nie dosta-

wali adnych dyet ani zwrotu kosztów podróy.
Prawo czynne wyborcze mieli w miastacli ci, którzy je

posiadali przy wyborach gminnych, w grupie I i II od roku
osiadli posiadacze ziemi.

Sejmik zwoywa landrat przynajmniej dwa razy do roku,

ale i poza tem, w razie potrzeby, móg zwoa, jeli tego
daa %, czonków sejmiku lub wydzia powiatowy. Na
sejmiku przewodniczy landrat; posiedzenia byy w" zasadzie

jawne. Uchway zapaday wikszoci gosów obecnych,
za Ya gosów trzeba byo dla nowego obcienia powiatu,
o ile nie zachodzi obowizek ustawowy, albo chodzio
o pozbycie nieruchomoci czy majtku ruchomego lub zmian
przepisów co do nakadania danin powiatowych.

Kompetencya sejmików* powiatowych.
Najwanejszem pierwotnie prawem sejmików byo prawo
przedstawiania królowi w razie opróniania miejsca landrata

trzech kandydatów na to stanowisko. W Prusiech Zachodnich
to prawo przyznane byo nie caemu sejmikowi, lecz tylko

czonkom pierwszego stanu, t. j. wacicielom dóbr rycerskich.

W Poznaskiem prawo przedstawiania trzech kandydatów
(wzgldnie, gdyby nie znaleziono odpowiednich, to dwóch)
równie przyznano sejmikom. Wybierani mogli by waci-
ciele dóbr rycerskich, w powiecie osiadli uprawnieni do
osobistego udziau w sejmiku; zreszt nie dano adnych
innych kwalifikacyi, lecz ostatecznie rzd decydowa o na-

daniu tego urzdu, móg odrzuci kandydatów i da
przedstawienia innych. W r. 1831 ogoszono dla W. Ksistwa
dokadny regulamin wyboru kandydatów na landrata. Ju
jednak w r. 1833 zawieszono w Poznaskim to prawo
sejmików, a to ze wzgldów narodowociowych, zastrzegajc

dla króla prawo swobodnej nominacyi. Jakkolwiek zawie-

szenie tego prawa sejmików miao by tylko czasowe, nie

pomogy liczne upominania si sejmów prowincyonalnych
o jego przywrócenie. .

Prawo sejmików do przedstawiania kandydatów na
landrata utrzymaa i nowa ordynacya powiatowa z r. 1872,

w której okrelono dokadniej warunki dla kandydatów na
landrata, w tym duchu, by zastrzedz to stanowisko dla si,
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majcych odpowiednie do zada urzdu przygotowanie.
Wedug tej ordynacyi musieli mie kandydaci na landrata
posiado gruntow lub te mieszka od roku w powiecie
oraz posiada uzdolnienie do wyszej suby admini-
stracyjnej lub sdowej albo te praktyk conajmniej cztero-

letni w sdzie lub przy wadzy administracyjnej jako referen-

darze, wzgl. przy ciaacli samorzdnych powiatu, obwodu czy
prowincyi. Monarchy propozycye te nie wizay; móg swo-
bodnie nominowa landrata, i to nawet jeli nie mia tych
warunków. Poniewa na Poznaskie ordynacya z r. 1872
nie zostaa rozcignita, wic te tam ostaa si w mocy swo-
bodna nominacya landratów przez króla.

Sejmiki powiatowe wybieray obok landrata take po
2 deputowanych powiatowych (Kreisdeputierten), wybór
jednak potrzebowa zatwierdzenia ze strony wadzy rzdowej:
wybranymi mogli by tylko posiadacze dóbr rycerskich w
powiecie. To prawo utrzymao si ze zmianami, które wprowa-
dzia nowa ordynacya powiatowa z r. 1872; deputowany móg
by wedug niej wybrany wogóle z poród tych, co naleeli do
powiatu, wybór dokonywa si na lat 12, nie bez ograniczenia

co do czasu, jak byo pierwotnie, zatwierdza za deputo-

wanych starszy prezydent, nie rejencya, jak poprzednio.

W Poznaskiem wraz z zawieszeniem wyboru landratów za-

wieszono take wybór deputowanych powiatowych. Deputo-

wani byli zastpcami landrata w razie, gdy chwilowo nie

móg spenia swoich obowizków.
Zreszt kompetency sejmików powiatowych okrelono

pierwotnie niesychanie ciasno; przyznano im prawo rozkadu
niektórych wiadcze na rzecz pastwa, lecz tylko o tyh

o ile ustawa bliej nie okrelaa sposobu ich wymiaru w inn\

sposób, oraz wyboru czonków cywilnych komisyi dla spraw

uzupeniania wojska i do wydawania opinii — o ile do za-

sigania jej by rzd obowizany — co do wiadcze pie-

ninych, in natura lub w usugach, na potrzeby powiatu;

rachunki z tych wiadcze byy przedstawiane sejmikowi.

Sejmiki nie miay wic najwaniejszego prawa: uchwalania,

jak i nakadania na powiat wiadcze na zaspokojenie potrzeb

powiatowych. To prawo zostao przyznanie sejmikom powia-

towym w pastwie pruskiem, i to wszystkim odrazu, dopiero
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w pocztkach pitego dziesitka lat XIX. wieku, W. Ksi-
stwu poznaskiemu w r. 1841, Prusom w r. 1842. W Prusiech
przyznano sejmikom powiatowym prawo uchwalania wy-
datków na ogólnie uyteczne dla powiatu urzdzenia i za-

kady i nakadania na ca ludno powiatu odpowiednich
wiadcze, w W. Ksistwie take dla przychodzenia z pomoc
ludnoci w razie jakiej klski, któraby na powiat spada; lecz

sejmiki mogy na ten cel rozporzdza swobodnie jedynie

dochodami z majtku wasnego, którego prawie nie miay,
za w razie uchwalenia specyalnych wiadcze ludnoci po-

wiatu wymagane byo potwierdzenie takiej uchway ze strony

rejencyi. Jeli chodzio o uchwa w interesie czci tylko

ludnoci powiatu, to musia j zatwierdzi król. Póniejszemi
ustawami przyznano sejmikom jeszcze pewne drobne prawa,
n. p. co do wyboru czonków specyalnych komisyi i co do
reklamacyi podatkowych.

Do uchv/a potrzebna bya wikszo dwóch gosów.
W razie jednak jeli przy itio in partes jeden ze stanów
przeciw uchwale si ov/iadczy, trzeba byo rozstrzygnicia

sprawy przez ministrów spraw wewntrznych i skarbu. Ze
wzgldu na te ograniczenia nie mogy sejmiki rozwin
szerszej jakiej dziaalnoci na polu samorzdu powiatowego.

Uchway sejmików potrzeboway do wanoci potwier-

dzenia ze strony rejencyi tylko w pewnych przypadkach, gdy
chodzio o nowe normy administracyjne lub nowe ciary; w
W. Ksistwie jednak take i inne uchway obowizany by
landrat przedkada rejencyi do wiadomoci.

Kompetency sejmiku powiatowego rozszerzya znacznie

ustawa z r. 1872; tyczya si ona i Prus Zachodnich, w Po-

znaskiem jednak, do którego j dostosowano w r. 1889,

znaczne w tej materyi w stosunku do zasad ustawy z r. 1872

poczyniono zmiany.

Wedug ustawy z r. 1872 do kompetencyi sejmiku za-

liczono nie tylko sprawy cile samorzdu powiatu, lecz take
i sprawy ogólnej administracyi pastwa. Spraw, które

naleay do zakresu dziaania samorzdu powiatowego,

ustawa nie wyliczya; pozostawiono ustawom, normujcym
ppecyalne kwestye, okrelenie zada tych cia samorzdnych,
za samym ciaom decyzy co do rozcignicia swej dziaa-
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noci na inne take pola, o ile tylko temu ustawy nie stay na
przeszkodzie. Przyznano te wyranie sejmikom charakter
osób prawniczych (korporacyi), wic mono nabywania
praw i t. d. Dozwoliy te ustawy sejmikom ogasza statuty

i regulaminy, pierwsze w uzupenieniu lub dla zastpienia
brakujcych ustaw, drugie w sprawach specyalnych urzdze
powiatu; statuty jednak potrzeboway do wanoci zatwier-

dzenia królewskiego. Do sejmiku naleao ustanawianie
zasad zarzdu majtkiem powiatu, jak i jego urzdzeniami i

zakadami, oraz nominacya urzdów powiatowych. Przyznano
sejmikom znaczne prawa finansowe. Potrzeby powiatu po-

winny byy pokrywa w pierwszym rzdzie dochody z

majtku, którymi rozporzdza zupenie swobodnie, chyba e
chodzio o pozbycie nieruchomoci, bo do tego byo potrzebne
zatwierdzenie wydziau obwodowego, oraz dochody z przed-

sibiorstw, które w zasadzie powinny byy przynosi zyski.

Ustawami z r. 1873 i 1875 przekazano jednak na rzecz powia-
tów nadto dotacye roczne ze skarbu pastwa; w razie gdyby
te dochody nie wystarczay, dozwolono nakadania opat,
specyalnych wiadcze ze strony tych, którym zarzdzenia
powiatowe zapewniay korzyci, i podatków; t kwesty
uregulowano póniej jeszcze dokadniej w osobnej ustawie

z r. 1906. Obok podatku od psów, który mogy i poprzednio

powiaty pobiera, dopuszczono przez t ustaw ustanawiania

innych podatków porednich, które mogy sejmiki uchwali
za zgod wydziau obwodowego w t. zw. Beschlussverfahren,

a to: od nabycia gruntów (byle nie w drodze spadku, wy-
waszczenia i darowizny midzy wstpnymi i zstpnymi) i od

pozwole na prawo wyszynku. Przyznano udzia powiatom
w dochodach z podatku od przyrostu wartoci ziemi. Dopiero

w razie gdyby te wszystkie dochody nie wystarczay, do-

zwolono sejmikom uchwali pobór podatków bezporednich,

a to w pewnym stosunku do podatków pastwowych: osobisto-

dochodowego i realnych (dodatki do podatków), ale take
i w formie osobnego podatku od nieruchomoci; jeliby podatki

te przekraczay pewn okrelon norm w stosunku do kwot
podatku pastwowego, potrzebna bya do uchway sejmiku

zgoda wydziau obwodowego, tak jak i do uchway podatku
«>il irKrii(li()iii()M'i, do poboru nioniwnoinicriiych dodatkówi
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przy podatku osobisto-dochodowym i podatkach realnych,

lub te przy nierównomiemem rozoeniu podatków na czci
poszczególne powiatu. Dodatków do podatków jednak nie

wybierano wprost, lecz rozdzielano kwot na gminy i obszary
dworskie, gminy za kwoty takie paciy wedug swej woli,

i do nici naleao, w jaki sposób t kwot pokryj. Nad-
zwyczajne potrzeby dozwolono sejmikom pokrywa po-

yczkami, lecz tylko za zgod wydziau obwodowego. Na-
kadanie iimych ciarów na powiat uzaleniono tylko w
pewnych warunkach od zatwierdzania wydziau obwodowego.
Uchway w tych wszystkich sprawach oddano sejmikom, które

te corocznie ukaday budet.
Przez te postanowienia finansowe dano bardzo znaczn

si zwizkom samorzdnym, przez swobod zwaszcza w do-

borze rodków, które mogy dochody zwiksza. Wan te
rzecz bya pomoc, któr pastwo samorzdowi zapewnio
z swoich zasobów.

Wydziay powiatowe. Sejmik nie mia pier-

wotnie adnego specyalnego organu wykonawczego; chciaa
go wprowadzi ordynacya z r. 1850, lecz nie wesza w ycie.
Dopiero ordynacya z r. 1872 urzeczywistnia ten pomys.
Wedug niej sejmik wybiera wydzia z 6 czonków zoony,
a ewentualnie, o ile uzna to za stosowne, i z syndyka, który

mia jednak tylko gos doradczy; wydziaowi przewodniczy
landrat. Mogli by wybranymi przynaleni do powiatu z

wyjtkiem duchownych, sug kocielnych i nauczycieli ludo-

wych, urzdnicy za sdziowscy tylko za zgod ministra;

wybór dokonywa si na lat 6, co 2, lata jednak ^/s cz
czonków wydziau ustpowaa. Czonkowie wydziau do-

stawali zwrot wydatków wedug uchway sejmiku.

Taki wydzia otrzymay Prusy Zachodnie; w Po-

znaskiem, gdzie ordynacya z r. 1872 nie wesza w ycie,

wprowadzono instytucy t póniej, a to dopiero ustaw z r.

1889, z t jednak modyfikacy, i czonków tego wydziau
nie wybiera sejmik, lecz nominowa na 6 lat (ale Ys cz co

2 lata ustpowaa) starszy prezydent prowincyi na pro-

pozycy sejmiku z podanej listy przynalenych do powiatu,

których uznawa sejmik za odpowiednich. Móg jednak

starszy prezydent da uzupenienia listy; jeliby sejmik
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odmówi, uzupeniaa list rada prowincyonalna, ewentualnie
.ona albo te z pominiciem jej minister dawa zgod na no-
minacy osób nie przedstawionyci w licie.

W Prusieci Zachodnici wydzia powiatowy zwoywa
landrat, który te przygotowywa sprawy, przewodniczy,
wykonywa uchway, zaatwia sprawy biece i zastpowa
wydzia na zewntrz, a jedynie penomocnictwa i akty prawne,
które zobowizyway powiat wobec osób trzecich, musiay
nosi podpis landrata i dwóch czonków lub te wyznaczonej
komisyi. Wydzia mia prawo da pomocy z strony wadz
lokalnych. Sejmik móg dla zarzdu lub nadzoru instytucyi

powiatowych, wzgldnie dla zaatwiania pewnych spraw
powiatu, ustanowi komisarza lub komisy specyaln, lecz

pod kierunkiem landrata.

Wydzia powiatowy otrzyma odrbnego sekretarza po-

wiatowego, który prowadzi kancelary dla spraw zaatwia-
nych przez wydzia, i osobn kas powiatow wycznie dla

dochodów i wydatków powiatu jako korporacyi.

Wydzia powiatowy by w Prusiech Zachodnich organem
wykonawczym sejmiku; on w zasadzie przygotowywa
uchway sejmiku i wykonywa je, prowadzi sprawy powia-

towe stosownie do ustaw, uchwa sejmiku i budetu, mianowa
urzdników powiatu. Gdy chodzio o sprawy samorzdu,
landrat by tylko przewodniczcym sejmiku.

Inaczej w Poznaskiem. Tam sejmikom nie przyznano

prawa do wydawania statutów. Otrzymay sejmiki prawo
wyboru urzdników dla prowadzenia spraw samorzdu po-

wiatowego, zastpoway powiat co do spraw samorzdu i

zobowizyway przez swoje owiadczenia; zreszt jednak

sprawy samorzdu powiatowego leay w* rkach landrata.

któremu pomaga sejmik; co do danin i wiadcze na cele ]>

wiatowe, to daway tylko swoj opini oraz przedkadano i

roczne rachunki z pienidzy na te cele uytych. Bud/'

landrat ukada, on te mianowa urzdników powiatu.

Kontrola samorzdu powiatowego. S

morzdowi powiatowemu zapewniono w ustawie z r. 187

swobod w stosunku do wadz rzdowych; wprawdzie prz

znaa ustawa prawo nadzoru prezesom rejencyi, a w wys/
iiiM.iiK yi prezesowi prowincyi, zarówno w razie zaalenia, j.i
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z urzdu, ale tylko co do kwestyi, czy samorzd powiatowy
dziaa wedug przepisów prawnych, nie za co do odpowied-
nioci jego uchwa i zarzdze, z wyjtkiem cil okre-
lonych przypadków. Zarzdzenia sejmiku, rady powiatowej
czy komisyi, móg wstrzyma landrat, jeli te ciaa prze-

kroczyy swój zakres dziaania lub dziaay wbrew prawu,
lecz wolno byo przeciw temu wystpi w drodze sdów ad-

ministracyjnych. Sejmik móg by na wniosek ministerstwa

przez rozporzdzenie królewskie rozwizany, lecz zaraz miay
by rozpisane nowe wybory.

Te przepisy zastosowano w Prusiech Zachodnich. W Po-
znaskiem i ta kwestya nadzoru pastwowego inaczej si
przedstawiaa. Tam pozosta dalej nadzór samorzdu po-

wiatowego, sprawowany przez rejency, a w wyszej in-

stancyi przez starszego prezesa i ministra spraw wewn-
trznych, i to nie tylko co do prawnoci, ale i co do celowoci
uchwa; wszelkie te uchway sejmików musiay by przed-

kadane rejencyi, a w szczególnoci specyalnego zezwolenia

trzeba byo do nowych norm co do zarzdu i nowych zobo-

wiza czonków powiatu.

Prowincyi poznaskiej wic reforma samorzdu, cho
wprowadzona w r. 1889 na wzór poprzednio ogoszonej w
innych prowincyach, daa znacznie mniej; skrpowaa swo-

bod i utrzymaa daleko idc zaleno od wadzy pastwo-
wej.

Sejmyiwydziayprowincyonalne. Ju od
utworzenia sejmów prowincyonalnych przyznano im — jak

o tem wyej bya mowa — pewne atrybucye w zakresie sa-

morzdnego ycia prowincyi. Te^ tylko atrybucye, bardzo

skpe, pozostay przy nich, gdy w t. 1847 powoano do ycia
sejm królestwa pniskiego, w myl bowiem ju ustawy z r. 1823

odpad odtd obowizek rzdu — co wyranie te w r. 1847

stwierdzono — przedkadania do opinii tych sejmów pro-

jektów, tyczcych si praw osób i wasnoci oraz podatków,

gdy wedug teje ustawy te atrybucye miay sejmy posiada
tylko do chwili utworzenia sejmu ogólno-pastwowego. Nie

zostay wprawdzie zawieszone przepisy o zwracaniu si do

sejmów o opini w sprawach specyalnie odnonej prowincyi

dotyczcych, oraz o probach i zaaleniach, które sejmy mogy
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wnosi w interesie prowincyi, ale i te przepisy w praktyce
straciy na znaczeniu wobec znacznie wikszych praw sejmu
pastwowego, w którym te prowincye byy reprezentowane.

Ordynacya o urzdzeniu powiatów, obwodów i pro-

wincyi z r. 1850 ciciaa oprze sejmy prowincyonalne na
innej podstawie co do skadu i przekaza im szerszy zakres

w sprawach samorzdu; nie wesza jednak w ycie, a w r.

1853 zostaa cofnita. Jeszcze te przez lat przeszo
dwadziecia trzeba byo czeka na reform, która miaa
przynie tym ciaom zmian ich stanowego charakteru i

rozszerzy oraz wzmocni zakres ich kompetencyi. Ta reforma

przysza do skutku w ustawie z r. 1875, a w tyme roku —
jeszcze poprzednio — zapewniono w osobnej ustawie

specyalne dotacye dla sejmów na ich potrzeby, patne z

skarbu pastwa.
Ustawa z r. 1875, uzupeniona nowel z r. 1881, zostaa

wydana dla tych prowincyi, w których ju przeprowadzono
reform ustroju powiatowego, wic i dla Prus Zachodnich;

do Poznaskiego nie miaa zastosowania wobec tego, e tam
w ycie nie wprowadzono jeszcze ordynaoyi powiatowej.

Dopiero w ustawie z r. 1889 ogoszono czciowo te przepisy

dla tej prowincyi, by i jej organizacy prowincyonaln
dostosowa do ogólnych urzdze pastwowych.

Skadu sejmu w Poznaskiem zgoa zupenie nie tknito,

pozosta on takim, jakim by poprzednio, cile stanowym,

i liczba czonków kadego stanu utrzymaa si bez zmiany;

jedynie z poród rodzin, majcych gosy wirylne, utrzymaa
si tylko jedna przy swojem prawie, gdy inne wymary.

W Prusiech Zachodnich, jak w innych prowincyach,

skad sejmu od r. 1875 na innej opar si podstawie. Czon-
ków sejmu wybieray na lat sze powiaty wiejskie i miejskie;

ilo ich nie bya stale okrelona, lecz ustalano j w stosunku

do iloci ludnoci powiatu na podstawie ostatniego spisu

ludnoci pr/od kadyini wyborami. Z powiatów wiejskich

wyborów dokonyway sejmiki, z miast, które stanowiy

osobne powiaty, rada miejska i zwierzchno miejska, razem

poczone w jedno ciao wyborcze, a to w gosowaniu tajnem.

IMawo bierne wyborcze zawiso od posiadania ziemi lub

zaiiiR'szkania od roku w prowincyi, oraz wieku lat 30.
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Sejmy zwoywa król przynajmniej co dwa lata, ale take
w razie potrzeby. Przepisy co do zwoywania, regulaminu
i t. d. dla Poznaskiego pozostay w mocy bez zmiany
z poprzedniej epoki. W Pmsiech Zachodnich, jak gdzieindziej

otwiera i zamyka sejm starszy prezes prowincyi jako
komisarz królewski lub mianowany tego zastpca. Sejm
wybiera sobie przewodniczcego i zastpc, których funkcye
koczyy si dopiero z chwil zebrania si nastpnego sejmu.

Ustawa z r. 1875 take i dla Prus Zachodnidi, a z r. 1889
dla Poznaskiego, utworzyy wydziay prowincyonalne.
Wydzia taki skada si z przewodniczcego i tego zastpcy
i z 7—13 czonków (z których jeden by zastpc prze-

wodniczcego), oraz z tylu tastpców czonków, w
Poznaskiem tylko z 7—13 czonków i zastpców wy-
bieranych przez sejm. Prawo biernego wyboru do wydziau
przyznano tym, którzy mieli prawo biernego wyboru do sejmu;
wykluczono od wyboru: starszego prezesa, prezesów rejencyi

i urzdników prowincyonalnych, w Prusiech Zachodnich (jak

i gdzieindziej) take dyrektorów policyi i landratów.

W Poznaskiem wybory potrzeboway zatwierdzenia ze

strony ministerstwa. Wyborów dokonywano na lat 6, ale co

trzy lata poowa ustpowaa. Przewodniczcego i zastpc
wybiera wydzia. Wydzia wybiera na 6 do 12 lat dyrektora

ziemskiego, którego zatwierdza król. Zbiera si wydzia
w zasadzie na zaproszenie przewodniczcego, albo te i w
staych terminach. Z gosem doradczym mogli zasiada
przewodniczcy sejmu i wysi urzdnicy, podlegajcy dyrekto-

rowi ziemskiemu.

Sprawy biece zaatwiao dyrektoryum ziemskie

(Landesdirektorium), na czele którego sta dyrektor ziemski;

on na zewntrz zastpowa wydzia. Sejm móg mu doda
do pomocy urzdników wyszych (radców ziemskiech, Landes-

rate) i uchwala etat innych urzdów prowincyonalnych.

Sejmowi wolno jednak byo dla specyalnych spraw lub

instytucyi prowincyonalnych ustanowi komisye lub komi-

sarzy; wyznaczenie osób naleao do wydziau, ale móg je

sobie zastrzedz sejm dla siebie.

Czonkowie sejmu, wydziau i komisyi dostawali zwrot

kosztów.
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Prowincya stanowia osob prawnicz: korporacy. Jej

organy miay prawo wydawania statutów z zatwierdzeniem
królewskiem oraz regulaminów, z któryci niektóre potrzebo-
way zatwierdzenia ministra. Zakres spraw, nalecy dla

samorzdu prowincyi, nie zosta okrelony dokadnie w
ustawie; niektóremi sprawami (np. drogami) musiaa si
zajmowa prowincya wedug obowizujcych nistaw, inne

sprawy sama braa na siebie.

Do sejmu naleay uchway, wykonywanie ich do
wydziau, za sprawy biece do dyrektoryum. Sejm wic
wydawa statuty i regulaminy, uldada budet i przyjmowa
zamknicia rachunkowe, rozpisywa wiadczenia na pro-

wincy, ustala zasady zarzdu, etaty urzdników i t. d
W Poznaskiem wszelkie uchway sejmu wymagay dalej

zatwierdzenia królewskiego. Wydatki swoje pokrywaa pro-

wincya z dochodów wasnych, dotacyi pastwowej (uregulo-

wanej ustawami z lat 1875 i 1902), oraz wiadczeniami pro-

wincyi, co do których ustawa z r. 1906 analogiczne zawieraa
postanowienia, jak co do wiadcze na rzecz powiatu. Podatki

rozkadamo, jak przy powiatach na gminy, tak tu znowu w
takisam sposób na powiaty; przy uchwaach wyszych po-

datków trzeba byo zgody ze strony wadz centralnych.

Podobnie, jak w powiatach, nadzór wadzy pastwowej
tyczy si tylko prawnej strony uchwa cia prowincyonal-

nych, które móg zawiesi starszy prezes, w Poznaskiem
jednak wogóle, wic i ich celowoci. Królewskie rozporz-

dzenie mogo rozwiza sejm, lecz naleao zarj^dzi zaraz

nowe wybory.
Obok spraw samorzdu prowincyi przekazano przy re-

formie jeszcze niektóre inne sprawy samorzdnym ciaom pro-

wincyi. Sejm dawa opini o projektach do ustaw i w innych

kwestyach na danie rzdu, rozkada wiadczenia na rzecz

pastwa, które dawaa prowincya, o ile ju ustawa rozkadu
nie przepisywaa, stawia wnioski i wnosi zaalenia w in-

teresie prowincyi lub jej czci, ustawy przekazyway mu
te i inne sprawy; wydzia prowincyonalny za dawa opini

o sprawach, w których do niego o opini zwróci si minister

lub starszy prezes.
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7. Samorzd miejski.

Literatura: Rónne-Simon, Die Yerfassung und Yerwaltung;
Rónne, Das Staatsrecht t. II. 1 § 308; Górski, Samorzd gminny;
Bornhak, Rechtsgeschichte §§ 55, 62; Tene, Staatsrecht t. II.

§§ 100—110; Bar, Die Behordenyerfassung IV. 14.

Gdy pastwo pruskie przyczao Wielkie Ksistwo Po-
znaskie, miao ono ju poza sob wielk reform miejsk,
zczon z nazwiskiem ministra Steina, a wprowadzon przez
ordynacy miejsk z roku 1808.

Ordynacya ta znaczny zaznacza postp w stosunku do
poprzedniego stanu rzeczy. Gdy poprzednio rónice w ustroju

kadego prawie miasta, jak one rozwijay si w biegu dugiego
czasu, byy bardzo znaczne, ordynacya przepisaa dla

wszystkici miast jednakie formy ustroju, odróniajc jedynie

wielkie z ludnoci powyej 10.000, rednie z ludnoci od
3 do 10.000, i mae, które miay poniej 3.000. Obok ujedno-

stajnienia zarzdu gówn zasad tej ustawy byo silne

ugruntowanie zasady swobodnego funkcyonowania samo-
rzdu miejskiego, bez tego mieszania si bardzo daleko id-
cego w sprawy miejskie ze strony wadz rzdowyci, które

zaznaczao poprzedni epok rozwoju.

Wadz naczeln samorzdu miejskiego bya wedug
ordynacyi rada miejska, pochodzca z wyborów. Liczba raj-

ców miejskich (Stadtverordneten) wynosia w maych
miastach 24—36, w rednich 36—60, w duych 60—120 czon-
ków, a w obrbie tych cyfr ustala ich ilo przed pierwszymi

wyborami magistrat; wyborów dokonywano po okrgach, na
które miasta byy podzielone. Ludno miejska dzielia si
na „Schutzverwandte", którzy nie mieli prawa nabywania
gruntu w miecie, trudnienia si przemysem i brania udziau
w rzdach miejskich, i na „Biirger", do których zaliczano

chrzecijan osiadych w miecie, majcych nieruchomo lub

wykonywujcych jakie rzemioso. Tylko ci ostatni brali

udzia w wyborach, zreszt nie wszyscy, gdy tylko po-

siadajcy w miecie nieruchomo albo mogcy wykaza si
pewnym dochodem wyszym (150, wzgl. w duych miastach

200 talarów). Wród rajców miejskich musiao by Ys waci-
li nieruchomoci miejskich. Rada miejska, skadajca si
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z „Stadtverordneten", stanowia ciao obradujce i uciwala-
jce w sprawach samorzdu; swobodnie uchwalaa ona te
budet, bez adnego ograniczenia ze strony wadz pastwo-
wych.

Ta rada miejska wybieraa dla wykonywania czynnoci
samorzdu, t. j. egzekutywy swoich postanowie, magistrat;

wadza prowincyonalna zatwierdzaa wybory, a starszego

burmistrza (Oberbiirgermeister) w duych miastach mianowa
król z poród trzech kandydatów, przedstawionych przez rad
miejsk. W skad magistratu wchodzi w maych miastach:

patny burmistrz i patny radca jako skarbnik, oraz 4—

6

bezpatnych rajców, w rednich miastach patni: bur-

mistrz, skarbnik i syndyk, oraz 7—12 rajców, w duych
wreszcie miastach: patny starszy burmistrz, 2 t. zw.

„gelehrte Stadtsrate", z których jeden nosi tytu burmistrza,

patni równie, jak i radca dla spraw budowlanych, skarbnik

i syndyk, oraz 12—15 honorowych radców. Syndyków, t. zw.

„gelehrte Stadtsrate", i radc dla spraw budowlanych wy-
bierano na lat 12, innych na 6. Magistrat by podporzdko-
wany radzie miejskiej, której uchway mia bezwzgldnie wy-
konywa; jeli jaka uchwaa bya przeciwna prawu — ale

tylko wtedy, nie za gdy uwaa j za niewaciw — móg
magistrat wnie jedynie zaalenie do wadzy prowincyo-

nalnej. Magistrat by wadz kollegialn.

Ordynacya wprowadzaa nadto instytucy t. zw. de-

putacyi i komisyi, które wykonyway wprost administracy
lub te kontrol w pewnych specyalnie im przekazanych

sprawach; w skad takich deputacyi wchodzili czonkowie
magistratu oraz — i to w liczbie przewaajcej — czonkoA^

rady miejskiej i z poza rady brani mieszczanie, nalecy
„Burger", a znajcy si na dotyczcych sprawach, korni

przekazanych. W praktyce deputacye te okazay si insty

cy bardzo dobr, jednym z najlepszych pomysów ordynac\ ..

Kompetency rady i magistratu okrelono cianiej, ni
to byo poprzednio; odebrano miastom zgoa sdownictwo,
oraz znaczn cz policyi, zwaszcza policy bezpieczestwa

(zostawiono jednak t. zw. Wohlfahrtspolizei); jeli jednak

miecie nie byo dyrekcyi policyi, móg j rzd powierz

magistratowi. Za to w zakresie, który nalea do wadz san

I
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rzdu miejskiego, ograniczono bardzo pastwowe prawo
nadzoru i ingerencja wadz pastwowych; naleaa do nici
bardzo powierzciowna kontrola skarbowa, rozstrzyganie
skarg poszczególnych mieszczan lub te grup mieszczan, za-
twierdzanie wyborów i nowych statutów.

W Prusiech Zachodnich wprowadzono t ordynacy zaraz
po jej ogoszeniu w r. 1808, z t jednak zmian, i prawo
miejskie przyznano tam tym wszystkim, którzy byli od roku
w miecie zamieszkali, nie pobierali wsparcia ubogich, pacili
podatki miejskie, mieli w miecie dom lub stae zajcie przemy-
sowe (stehendes Gewerbe), w wikszych miastach wykony-
wane przy pomocy 2 pomocników lub te pocigajce obo-
wizek opaty pewnego wyszego podatku. W Poznaskiem
po jego przyczeniu zastosowano t ordynacy tylko do
jednego miasta, a mianowicie do Bydgoszczy w r. 1818;
zreszt pozostay wic na razie miasta W. Ksistwa przy tem
urzdzeniu, które dostay za czasów Ksistwa warszawskiego.

Ustawie z r. 1808, na ogó dobrej, wytykano pewne wady,
zwaszcza gdy po ministrze Steinie wzrosy tendencye absolu-

tystyczne w stosunku do samorzdu: e za saby by nadzór
pastwa, a przepisy o nadzorze niejasne, co prowadzio do
sporów, e za bardzo szematycznie wedug jednego wzoru
urzdzaa wszystkie miasta, nie indywidualizujc, e przyja
za wielk ilo radców miejskich, za niski cenzus majtkowy
i dochodowy przy wyborach, e niejasno okrelia stosunek

rady do magistratu, e niekorzystne byo postanowienie o

czasowoci urzdowania czonków magistratu a koUegialno
magistratu bya powodem niedonoci egzekutywy. Mimo
te, e ustawa wadzom rzdowym w stosunku do samorzdu
nieznaczne przyznawaa prawa, faktycznie — ze wzgldu na
ze funkcyonowanie tych instytucyi — wpyw czynnika rz-
dowego coraz bardziej wzrasta. Przeprowadzono wic
rewizy ustawy z r. 1808 i ogoszono j w r. 1831 jako przej-

rzan ordynacy miejsk (die revidierte Stadteordnung).

Wedug tej ordynacyi ustrój miast mia polega na tych

przepisach, które ona zawieraa, oraz na statutach, jakie miano

nadawa kademu miastu z osobna, a to aby w nich wanie
módz uwzgldni odrbne specyalne waciwoci poszcze-

gólnych miast.

ITisiorya ustroju Polski w zaiysie. Tom IV. 5
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Zmiany w dawnej ustawie byy wcale liczne. Do gminy
zaliczono wszystkich mieszkaców, usuwajc poprzedni
podzia na dwie grupy, ale prawo wyborcze uczyniono za-
lenem od wykazania wyszego, ni poprzednio, cenzusu;
mianowicie przyznano go tym, którzy mieli nieruchomo
wartoci 300, a w wikszych miastach 1.000 talarów, dochód
z zajcia miejskiego (stadtisches Gewerbe) 300, wzgl. 600
talarów, albo inny w wysokoci 400, wzgl. 1.000 talarów.
Przy prawie biemem wyborczem cenzus jeszcze by
wyszy; posiado wartoci powyej 1.000—12.000 talarów
albo dochód roczny conajmniej 200—1.200 talarów, wedug
wielkoci miasta, co miay bliej okrela statuty. Liczb
rajców miejskich ograniczono w mniejszych miastach (maj-
cych do 200 wyborców) na 9—18, a dozwolono ministrowi w
wikszych zmniejsza cyfr radców na prob miasta, wy-
znaczajc jako cyfr najwysz liczb 60 radców. Wyborów
wedug ordynacyi dokonywano na trzy lata, ale tak, i co

roku ustpowaa jedna trzecia cz radców. Czy wybory
miay si odbywa z caego miasta przy podziale wyborców
na klasy wedug ich zaj, czy te w poszczególnych okrgach,
pozostawiaa ordynacya do rozstrzygnicia statutom. Okre-

lenie liczby czonków magistratu — jednak w liczbie co-

najmniej 4 — pozostawiono statutom miejskim; burmistrza

i patnych radców wybierano na 12, honorowych na 6 lat,

dopuszczono jednak moliwoci — co miay okreli statuty

— ustanawiania wyjtkowo niektórych urzdów w chara-

kterze doywotnich. Starszego burmistrza miay tylko

najwiksze miasta za zgod wadzy. Ordynacya dokadniej

rozgraniczya kompetency rady i magistratu, nadaa magi-

stratowi wicej swobody, wreszcie wzmocnia nadzór pastwa,
zastrzegajc dla waniejszych postanowie rady miejskiej

potrzeb uzyskania potwierdzenia ze strony wadzy pa-
stwowej.

Dopiero t poprawion ordynacy z r. 1831 wpro-

wadzono w W. Ksistwie, nie odrazu zreszt. W r. 1832

najpierw otrzyma j Pozna z zastrzeeniem, i król bdzie
potwierdza starszego burmistrza, w tyme roku jeszcze trzy

miasta: Rawicz, Leszno i Wschowa, w r. 1833 cztery, w r.

1834 dwa i t. d., a wreszcie w cigu dwóch dziesitków lat



Ordynarya miejska 1853 r. 67

od wydania tej ustawy dostay j wszystkie wiksze miasta

i miasteczka w Poznaskiem. Najmniejsze jednak miasteczka
pozostay i dalej jeszcze przy tym ustroju, jaki miay za

czasów Ksistwa warszawskiego. Ustawami z r. 1833
zniesiono w miastaci i miasteczkaci prywatnyci za

odszkodowaniem wszystkie osobiste i przemysowe opaty
mieszkaców na rzecz pana miasta, jak równie prawa
wyczne pana, tj. zwaszcza prawo propinacyi; odszko-

dowanie wypaci rzd, a gminy miejskie ratami spacay
rzdowi ten wydatek.

Tam, gdzie obowizywaa poprzednio ordynacya z r.l808,

pozostawiaa nowa ordynacya miastom do wyboru, czy cic
przej do niej, czy pozosta przy dawnej. W Prusieci

Zachodnici adne miasto z tego nie skorzystao, tak e w
peni pozostaa tam i nadal w mocy ordynacya pierwotna

z r. 1808. T to ordynacy wprowadzono w ycie w r. 1831

take w Gdasku, w Toruniu, jak i wogóle w miastaci tej

czci Prus Zachodnici, któr do nich przyczono dopiero

w r. 1815.

Obie konstytucye, z r. 1848 i 1850, zawieray zarczenia

co do samorzdu. Now ordynacy gminn ogoszono w r.

1850 jako obowizujc tak dla miast, jak i dla wsi. Ledwie

zaczto j wprowadza, wstrzymano j w r. 1852, w rok

póniej za cofnito; w Poznaskiem wcale ona nie wesza
w ycie. Nastpnie wydawano w Prusach specyalne

ordynacy gminne dla poszczególnych prowincyi; dla 6 pro-

wincyi wschodnich, wic take dla Prus Zachodnich i

Poznaskiego, wydano tak ordynacy, odróniajc wsie

od miast, w r. 1853.

Wedug tej ustawy przynalenymi do miasta byli

wszyscy, stale w miecie mieszkajcy, z wyjtkiem woj-

skowych w czynnej subie; uprawnieni oni zostali do ko-

rzystania z publicznych zakadów gminnych, a zobowizani

do ponoszenia miejskich ciarów. Do czynnego prawa

wyborczego jednak, jak i do piastowania niepatnych

urzdów miejskich w zarzdzie miejskim, mieli dostp tylko

ci, co posiadali prawo miejskie (Biirger). Takie prawo

przysugiwao tym, którzy mieli lat 24 i wasne gospodarstwo,

jeli od roku byli w miecie osiadli, nie pobierali wsparcia

6*
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ubogich, zapacili podatki miejskie i albo posiadali dom w
miecie, albo wykonywali stay przemys (w miastach ponad
10.000 mieszkaców z 2 pomocnikami), albo pacili jaki-

kolwiek podatek dochodowy albo podatek klasowy w wy-
sokoci 4 talarów rocznie. Ustawa z r. 1860 unormowaa
kwesty opat, które mogy miasta ustanawia, paconych
przy uzyskaniu przynalenoci lub prawa miejskiego oraz za

udzielanie prawa do korzystania z miejskich zakadów (take
w formie rocznej opaty); ustawa jednak z r. 1867 zakazaa
pobierania opat przy nadawaniu przynalenoci do miasta.

Na czele samorzdu miejskiego pozostawiono dalej rad
gminn, zoon z radców (Stadtverordneten), których liczba

zalena bya od iloci mieszkaców miasta. Rajców wy-
bierano na 6 lat, ale co dwa lata ^k cz ich ustpowaa.
Nie mogli by wybranymi: urzdnicy i czonkowie wadz,
nadzorujcych miasto, czonkowie . magistratu i patni
urzdnicy gminy, duchowni, sudzy kocielni, nauczyciele

ludowi, urzdnicy sdowi, policyjni i prokuratoryi. Wyborów
dokonywano w trzech klasach, na które dzielono

wszystkich, majcych prawo miejskie, w zasadzie w taki

sposób, by na kad klas przypadaa równa ilo bezpo-

rednich podatków, opacanych przez majcych prawo gosu,
od najwicej opodatkowanych zaczynajc. Paccy tylko

miejskie podatki naleeli do trzeciej klasy. Kada klasa

^vybieraa ^U cz rajców miejskich, wic zamoniejsze
czynniki miejskie wikszy przez to miay zapewniony wpyw
na wybory. Jeeli na któr klas przypadao wicej ni 500

wyborców, to wybory w tej klasie mogy by dokonywane
w okrgach; okrelia to bliej ustawa z r. 1900, oddajc
ustalenie cyfry radnych dla okrgów w rce magistratu.

W kadej klasie poowa wybranych musiaa by z poród
posiadaczy nieruchomoci.

Rada wybieraa sobie co roku przewodniczcego i tego
zastpc, oraz sekretarza i tego zastpc.

Radzie przyznano wybór kollegilnego iiia<^i^tnitii, który

wedug ordynacyi skada si z burmistrza, drugiego bur

mistrza fBoiooordiutcr - zweiter Burgermeister), z awnikó^^

czyli r.idcw, or.r/- z ur/jMhiików patnych: syndyka, radcy

s/koIiHgo (Schuhatj, kasyera i t. d. Burmistrza i patnycli.^



Ordynarya miojska 1858 r. 59

czonków magistratu wybierano na 12 lat, drugiego bur-

mistrza i awników na 6 lat, ale z awników poowa ustpo-
waa co 3 lata. W formie wyjtku dopuszczaa ordynacya
doywotni wybór burmistrza i patnych czonków magistratu.

Zastrzeono jednak dla rzdu prawo zatwierdzania magistratu;

burmistrza i jego zastpc w miastach, majcych ponad 10.000

mieszkaców, zatwierdza król, w innych rejencya.

Burmistrzem, jego zastpc (którzy s wszdzie patni),

oraz patnymi czonkami magistratu nie mogli zosta rajcy

miejscy, jak i nisi urzdnicy magistratu. Wany to przepis

ze wzgldu na stanowisko burmistrza; w Prusiech wyrobia
si niejako osobna klasa zawodowa burmistrzów, tak e na
burmistrzów wikszych miast brano takich, którzy ju w
mniejszych okazali swoje kwalifikacye. Burmistrze miast

najwikszych dostawali zwyczajnie w ostatnich dziesitkach
lat od króla ad personam tytu starszych burmistrzów (Ober-

bilrgermeister). W maych miastach, t. j. poniej 2.500

ludnoci, móg magistrat na wniosek rady, zatwierdzony

przez rejency, skada si tylko z burmistrza i 2—3 awni-
ków jako jego pomocników i zastpców. Poniewa jednak

w wikszych miastach ilo czonków bya za ma, mianowa
zaczto w nich osobnych asesorów, którzy prowadzili na
równi z czonkami sprawy, lecz bez gosu na posiedzeniach

magistratu. Ci asesorowie — to bya szkoa wyszych
urzdników samorzdnych. Dla prowadzenia agend ma-
gistraty posiaday znaczn nieraz ilo osób za kontraktem

sucych lub — zwykle — urzdników, mianowanych doy-
wotnio wedug etatu przez rad uchwalanego.

Rozdzia kompetencyi midzy rad i magistrat pozosta

taki, jaki by poprzednio, lecz go wyraniej okrelono. Do
rady naleay uchway co do uycia majtku gminy, co do

nakadania podatków gminnych, budetu, etatu pac i wogóle

co do spraw gminnych. Magistrat uchway te wykonywa,
ale pod kontrol rady, jak wogóle ustawy, rozporzdzenia

i polecenia wadz wyszych, prowadzi zarzd majtku i

instytucyi miejskich, take finansowy, i zastpowa miasto

na zewntrz. Kierowa za nim burmistrz i on te akta

podpisywa. Rada miejska moga jednak zaatwianie pewnych
spraw lub kontrol powierzy specyalnym komisyom,
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zoonym z czonków magistratu, oraz — i to w przewaajcej
zwykle liczbie — radców miejskici a take i z innyci oby-
wateli miasta. Komisye takie wybieraa rada np. dla spraw
ubogich, dróg i t. d.

Monoci indywidualnego uksztatowania stosunków
mia suy przepis, i kada rada miejska moe uchwali dla

siebie w granicach ordynacyi statut co do spraw gminnych,
praw i- obowizków czonków gminy i t. d. Zastrzeono
jednak — i to specyalnie tylko dla tych 2 prowincyi:

poznaskiej i pruskiej, — e takie statuty miay by za-

twierdzone przez starszego prezydenta.

Ordynacya ta z r. 1853 poddaa miasta silnemu nadzorowi
rzdu; wykonywa ten nadzór landrat, w drugiej instancyi

rzd prowincyonalny, a to o ile chodzio o uchway czy

dziaania zwrócone przeciw prawu lub dobru pastwa. Nadto
szereg uchwa miejskich wymaga do wanoci zatwierdzenia

ze strony rzdu prowincyonalnego, jak: uchway co do
sprzeday nieruchomoci miejskich, zacigania poyczek,
nakadania podatków i t. d. Królowi zastrzeono mono
rozwizania rady miejskiej.

Wiksz swobod przyznaa samorzdowi miejskiemu

dopiero ustawa z r. 1883, która postanowia, i organy
samorzdu miejskiego samodzielnie decyduj o potrzebie

zarzdze, a kontrola ze strony wadz rzdowych tyczy si
miaa tylko kwestyi, by przepisy prawne byy przestrzegane.

Ten nadzór czciowo nalea do prezesów rejencyi, a w
wyszej i ostatniej instancyi do starszych prezesów prowincyi,

czciowo za oddaa go ta ustawa wydziaom powiatowym
i radom prowincyonalnym.

Po ordynacyi z r. 1853 jedyn obok powyszej wan
reform w zakresie ustroju miast bya reforma finansów

miejskich. Miasta ograniczone byy bardzo w dochodach.

Ordynacya z r. 1808 uwaaa za gówne ródo dochodu miast

dochód z ich majtku; w razie potrzeby dozwalaa skadki,

któr rada miejska rozdzielaa na mieszkaców. W r. 182i^

dozwolono miastom na uchwalanie dodatków do bezporednich

podatków pastwowych. Dopiero jednak ustawa z roku 1893,

uzupeniona nowel z r. 1895, pooya silniejsze podstawy

pod finanse gmin miejskich, których coraz wzmagajca sit^^

i
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dziaalno coraz te wikszych domagaa si rodków.
Miastom oddano dociody z podatków: gruntowego i

przemysowego, clio pastwo te podatki nakadao, tak e
one przedewszystkiem wpyway obok docliodów z majtku
i przedsibiorstw miejskici do miejskiej kasy. Na rzecz miasta
mogy by nakadane opaty za specyalne usugi (za uywanie
zakadów miejskici lub te za czynnoci urzdowe) oraz

cigane specyalne wiadczenia od tych, na których korzy
wychodziy specyalne zarzdzenia. Przekazano te miastom
czciowo dochód z podatku od zwrostu wartoci nierucho-

moci. Dozwolono na pobór podatków porednich, take i

niektórych bezporednich, a w ostatecznoci dodatków do po-

datku dochodowego. Ca t kwesty uregulowano bardzo
szczegóowo, zastrzegajc nieraz dla uchwa potrzeb
zatwierdzenia ze strony rzdu.

W r. 1911 wydano wan ustaw, która dya do wzmo-
cnienia siy samorzdnych korporacyi przez dobrowolne
czenie si miast, a w niektórych przypadkach, dla wy-
penienia naoonych przez ustaw obowizków, take przy-

musowe, jak n. p. dla spraw drogowych i t. d. Takim zwi-
zkom przyznano prawa korporacyi; o stanowisku wzajemnem
czonych gmin oraz o organach zwizku mia wedug ustawy
decydowa statut specyalny, dla takiego zwizku uoony.
Dla Prus Zachodnich i Poznaskiego przepisy te waniejsze
miay znaczenie dla wsi, ni dla miast.

Obok tych funkcyi, jakie peniy organy samorzdu w
tym ich charakterze, przekazay im wyranie ustawy i

funkcye lokalnej administracyi. Ordynacya z r. 1808 od-

dawaa policy miejscow, uznan przez ni za nalec do

kompetencyi pastwa, magistratowi jako ciau kollegialnemu.

Ordynacya z r. 1831 dozwalaa oddawa te atrybucye bd
magistratom, bd te burmistrzowi albo jednemu z czonków
magistratu, ordynacya wreszcie z r. 1853 przekazaa *j
wycznie burmistrzowi, na którego woya obowizek za-

atwiania obok spraw policyjnych take wszelkich innych

zada administracyi pastwowej w granicach miasta.

Burmistrz co do takich spraw podlega wycznie wadzom
rzdowym, a rady miejskie adnego co do nich nie miay
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gosu. W wikszych miastach jednak potworzono dla spraw
policyi osobne dyrekcje policyi.

W miastach, nie wchodzcych w skad powiatu, lecz

tworzcych osobny powiat dla siebie, sprawy samorzdu
miasta jako gminy i powiatu pokryway si, zbdn rzecz
wic ])yo jakie odrónianie atrybucyi pod tym wzgldem.
Jednake przy wielkiej reformie administracyi, w r. 1872
zacztej, oddano wydziaowi powiatowemu take i za-

atwianie spraw ogólnej administracyi pastwa. Dla tych
spraw trzeba byo w takich miastach utworzy odpowiedni
organ; ustawa z r. 1883 nakazaa powoanie w nich do ycia
wydziaów miejskich (Stadtausschuss). W skad wydziau
wchodzi burmistrz lub jego zastpca jako przewodniczcy
oraz 4 czonków magistratu na czas trwania ich urzdu, wy-
branych przez tene magistrat a zatwierdzonych przez prezy-
denta rejencyi. Musieli oni mie kw^alifikacye do suby
sdziowskiej lub wyszej administracyjnej. Koszty wydziau
spaday na miasto. Taki wydzia zajmowa si jedynie tylko
sprawami ogólnej administracyi pastwa, , nie sprawami sa-

morzdu; kompetencya jego bya pod tym wzgldem zupenie
takasama, jak wydziaów powiatowych.

8. Samorzd gmin wiejskich.

Literatura: Rónne, Das Staatsrecit t. II. 2. § 309; Górski,
Samorzd arminny; Bornhak, Recitsgesciichte § 77; Tene, Staats-
recht t. II. §§ lii—113; Bar, Die Bei6rdenverfassung IV. 13.

Zarzd lokalny po wsiach i samorzd gminny opieray
w XIX. wieku w Prusiech swój by przez dugi jeszcze czas

na przepisach pruskiego landrechtu, oraz na zwyczaju. Tak
I)yl() te w peni w Prusiech Zachodnich. Inaczej w W. Ksi-
stwie poznaskiem: na tym obszarze silne pitno wycisny
czasy rzdów Ksistwa warszawskiego, utrzyma si te tu

ustrój wadz lokalnych na wsi, wprowadzony ustaw Ksistwa
warszawskiego z r. 1809. W. Ksistwo miao wic urzdzenia
lokalnej administracyi bardziej postpowe, ni inne prowincye
prnskictro [»ashva.

Jediiako nastpio w tym ustroju pewne cofnicie.
W r. 1823 cz<>( iuwo go zniesiono; wprowadzono mianowici(
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CO do sotysów po wsiach poszczególnych i co do wsi postano-
wienia landrechtu pruskiego, za urzd wójta oddano w rce
v/aciciela obszaru dworskiego.

Przez to rozporzdzenie na nowo podniesiono znaczenie
poszczególnych osad jako jednostek najniszych admini-
stracyi i samorzdu z sotysem na czele. Pozostali jednak
nadal wójtowie, których wadza rozcigaa si niekiedy na
kilka wsi i dóbr szlacheckich, przez oddanie jednak tego
urzdu w rce wacicieli dóbr szlacheckich znowu nadano tej

wadzy charakter w pewnej mierze patrymonialny. A ci to

wójtowie byli waciwymi organami lol^alnej administracyi
pastwa.

W r. 1833 — a to ze wzgldów politycznych z powodu
wypadków ówczesnycli w Królestwie kongresowem — rzd,
niedowierzajc wójtom, odebra ten urzd wacicielom dóbr,

a odda go — z t sam nazw — urzdnikom mianowanym
przez rejency, potwierdzanym przez naczelnego prezesa, a
podporzdkowanym landratom. Okrg, podlegajcy wójtowi,

tworzcy gmin wójtowsk (Bezirlisgemeinde), liczy
3.000—6.000 ludnoci a obejmowa tak wsie, jak dobra
szlacheckie, a i mae miasteczka, które postawiono pod tym
wzgldem na równi z wsiami. Wójtami mieli by mianowani
przedewszystkiem posiadacze gruntowi, a wic w praktyce

gównie posiadacze dóbr szlacheckich, dopiero w razie braku
takich kandydatów inne osoby, zwaszcza oficerowie i pod-

oficerowie. Wójtem móg by mianowany take burmistrz

miasteczka w okrgu, do którego miasteczko naleao.
Urzd ten by patny, w razie jednak piastowania go

przez waciciela gruntowego mia mie charakter raczej

ionorowego urzdu, z wynagrodzeniem jedynie kosztów i

straty czasu. W kadym razie by to ju w peni urzdnik
biurokratyczny, obowizany wyranie do przepdzania
znacznej czci dnia w urzdzie. Charakterystycznym jest

przepis, i wójt ma dziaa gównie nie przez pisanin, a przez

'osobist interwency, dlatego ma kupi konia dla objazdów.

Do zakresu dziaania wójta naleaa publikacya ustaw i

1rzdze wadzy, pomaganie wadzom wyszym i wykony-
anie ich zarzdze, czciowo policya bezpieczes-twa, oraz

nadzór nad wykonywan przez burmistrzów, sotysów oraz
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posiadaczy dóbr szlacheckich hib innych, nie podlegajcych
sotysom, policy bezpieczestwa, ogniow, budowlan i

zdrowia, nadzór nad stanem budynków publicznych i dróg.

Wójtowi przyznano te kontrol nad dziaalnoci samo-
rzdu w miastach i wsiach, by wadze samorzdne postpo-
way prawnie przy rozpisywaniu, poborze i administracyi

skadek.
Obwód stanowi te gmin; do zakresu dziaania tej

gminy naleao utrzymywanie ubogich, bicie i naprawa dróg,

osuszanie gruntów i t. d. Na te wydatki miay by pobierane

specyalne skadki, a to w formie dodatków do dwóch po-

datków; wójt obowizany by do uchway tych skadek, jak

i wogóle spraw dotyczcych si gminy okrgowej, przy-

woywa dziedziców dóbr szlacheckich, przeoonych
miejscowych gmin, jak i oddzielnych posiadaczy, nie

podlegajcych sotysom.
Co do ustroju samorzdu gminnego przeprowadzono

czciowe tylko zmiany; we wsiach nieuwaszczonych dziedzic

wyznacza mia, jak dawniej, sotysa, którego jednak

zatwierdza landrat, we wsiach za, w których przeprowa-
,

dzono ju uwaszczenie wocian, mia by sotys wedug tych

zarzdze wybierany na lat sze przez wacicieli gruntów

i wiejskich przemysowców osiadych, równie z zastrzeeniem

zatwierdzenia ze strony landrata, który mia jednak obo-

wizek zasign opinii wacicieli dóbr szlacheckich w swo-

bodnej formie o zdatnoci osoby, wybranej sotysem. So-
tysowi w tych gminach dodanych byo do pomocy dwóch
starszych.

Do sotysa naleay: ogaszanie ustaw i rozporzdze
wadz, policya bezpieczestwa, ogniowa i zdrowia, nadzór

nad szko i drogami w gminie, opieka nad sierotami,

osobami sabemi i waryatami, rozkad przy pomocy starszych

kwaterunku wojskowego. Dla spraw gminy zwoywa on

gmin na obrady, kierowa ze starszymi obradami i ukada
uchway. On przy pomocy starszych kierowa robotami

gminncmi: budow dróg, sadzeniem drzew, czyszczeniem

rowów i t. d., prowadzi kas gminn. Na pokrycie potrzeb

swoich — take wynagrodzenia sotysa— gmina miaa prawo

uchwalania skadek, ewentualnie dla wykonywania robót

I
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i posug odpowiednich; skadki te i posugi rozkada sotys
z starszymi. Zastrzeono prawo rekursu od uciwa gminy
o skadkach do wójta, landrata i rejencyi, w razie przecienia
nimi, lecz bliej tego prawa nie okrelono.

Pod wadz tych nowych wójtów-urzdników poddano
— jak ju powiedziano wyej — take miasteczka, które nie

miay otrzyma wic urzdzenia wedug ordynacyi miejskiej.

Takie miasteczko mogo i samo dla siebie tworzy okrg
wójtowski. Przepisano i dla nich wybory burmistrzów na
lat sze przez wacicieli nieruchomoci i rzemielników, z

zastrzeeniem jednak praw burmistrzów doywotnich, dopóki
nie zostan usunici.

Ju w trzy lata póniej, w r. 1836, przeprowadzono w
tej nowej organizacyi pewne zmiany. Okrgi wójtowskie
zwikszono tak, eby kady obejmowa 6.000—9.000 miesz-

kaców i zaczto je nazywa dystryktami, nazw wójtów
zmieniono na nazw komisarzy dystryktowych; wacicielom
obszarów dworskich zwrócono czciowo niegdy przez nich

posiadan w obrbie ich obszarów dworskich wadz, oddajc
im na tem terytoryum policy i sdownictwo policyjne, ale

pod nadzorem, któremu ich podporzdkowano.
W stosunku do ustroju z czasów Ksistwa warszawskiego

by to krok wsteczny. Instytucy komisarzy, któr wpro-
wadzono prowizorycznie, utrzymano nadal, uregulowano
jedynie nieco dokadniej atrybucye komisarzy w r. 1846 i

1887; pozostaa ona wyczn waciwoci Poznaskiego,
gdy jej w innych prowincyach, take w Prusiech Zachodnich,

nie wprowadzono.
Po nadaniu Prusom konstytucyi okazaa si potrzeba

nowego zorganizowania gminy, zwaszcza gdy w r. 1849

usunito sdownictwo patrymonialne (co miao znaczenie dla

Prus Zachodnich, nie dla Poznaskiego, gdzie tego sdo-
wnictwa dawno ju nie byo), oraz gdy w r. 1850 rozcignito
uwaszczenie i na mniejsze posiadoci wociaskie. Ordy-

nacya gminna jednak, wydana w r. 1850, nie wesza w ycie,

a w r. 1853 przywrócono wyranie moc dawnych ustaw, o ile

i nie sprzeciwiay konstytucyi.

Dopiero w r. 1856 ogoszono now ustaw gminn dla

szeciu prowincyi wschodnich pastwa pruskiego, wic take
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dla Prus Zachodnich i W. Ksistwa poznaskieg-o. Ustawa
ta przecie nie wyczerpywaa caej kwestyi, bya tylko jakby
nowel do norm, które wyrobiy si poprzednio czy to w
drodze zwyczaju, czy na innej podstawie; te normy wic
dalej si utrzymay, a pomocniczo obowizyway i przepisy

landrechtu.

Ustawa z r. 1856 utrzymaa gmin, jak ona si wyrobia
historycznie; przyznawaa jej te prawa korporacyi. Poza
gmin pozostay obszary dworskie; mogy si one poczy
z gminy za obopóln zgod po wysuchaniu opinii sejmiku
powiatowego i uzyskaniu pozwolenia z strony króla, jednak
w tym wypadku musia by uoony osobny statut, potwier-

dzony przez starszego prezesa, a regulujcy prawa i obowizki
w gminie waciciela tych dóbr i ich mieszkaców.

Udzia w zebraniach gminnych mia si normowa wedug
zwyczaju miejscowego; ustawa podawaa tylko wskazówki
subsidyamie na wypadek, gdyby trzeba byo w gminie na
nowo t spraw uregulowa ze wzgldu na jakie wtpliwoci
lub znaczne wady w udziale a nie przeprowadzia tego

uchwaa zebrania gminnego, zatwierdzona przez rejecy:
wtedy tylko moga rejencya urzdzi ustrój gminy po

wysuchaniu sejmiku powiatowego, z zastrzeeniem zatwier-

dzenia ze strony ministerstwa, przestrzegajc tych zasad, e
prawo gosu maj ci, co posiadaj dom w obrbie tego po-

wiatu, e posiadacze drobnych gruntów, nie posiadajcy byda
roboczego, mog by poczeni i mie gos kollegialny, za
wiksi posiadacze maj mie przyznanych kilka gosów i e
czonkowie gminy mog by podzieleni co do prawa gosu
na klasy. Ustawa prawo do udziau w zgromadzeniach przy-

znawaa ewentualnie kobietom, nieletnim i osobom pra-

wniczym przez zastpców. W kadej gminie mieli by: sotys

czyli sdzia wiejski, którego — o ile nie byo innego

zwyczaju — wyznacza pan wsi a potwierdza landrat, oraz

dwaj awnicy. Sotys wic zostawa w stosunku do pana

A\>i. j.iko naczelnik gminy prowadzi sprawy samorzdu t. j.

zwoywa zebrania gminne i niemi kierowa oraz zarzdza
majtkiem gminy, a nadto wystpowa jako miejscowy urzd
administracyi pastwowej, zwaszcza w sprawach pclicyi. Za

to by wynagradzany wedug miejscowego zwyczaju.
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Gmina moga uchwali wprowadzenie zamiast zebra
gminnych rady gminnej; uchwaa taka wymagaa uoenia
statutu, któryby okreli ilo czonków rady gminnej, okres
trwania wadzy rady, podzia ewentualny wyborców na klasy
i ordynacy wyborcz; statut potwierdzao ministerstwo.

Take co do wiadcze i posug na rzecz gminy odwoy-
waa si ustawa do zwyczajów miejscowych; w razie potrzeby
moga przeprowadzi zmiany uchwaa gminna, lecz zatwier-

dzaa j rejencya, która miaa te czuwa, by rozkad
ciarów by waciwy. Zastrzegaa te ustawa daleko idcy
nadzór nad gminami landratom i rejencyom; waniejsze
uchway, tyczce si majtku gminy, wymagay zatwierdzenia

rejencyi.

Stan wic rzeczy, stworzony przez poprzedni rozwój

historyczny, a w czci tylko przez ustaw z r. 1856 zre-

formowany, trwa dalej.

Ordynacya powiatowa z r. 1872, cho wprost nie tyczya
si gminy, w pewnej mierze i na ni musiaa wpyw wywrze;
usuna ona prawa policyjne pana wsi, nadzór pana nad
samorzdem wiejskim i uprawnienia sotysów dawnych,
dziedzicznych, o ile si jeszcze gdzie zachowali. Miao to

znaczenie dla Prus Zachodnich, nie dla Poznaskiego, gdzie

stosunki ju tych cech dawnych patiymonialnych zwizków
nie wykazyway. Wreszcie dopiero w r. 1891 wydana zostaa

ordynacya gminna dla szeciu wschodnich prowincyi Prus,

która usuna dawne wszelkie ustawy i zwyczaje; wesza ona
w ycie tak w Prusiech Zachodnich, jak w Poznaskiem, i na
niej odtd opiera si ustrój gminny tych dzielnic.

Ustawa utrzymaa rozdzia gminy (Landgemeinde) od

obszaru dworskiego (Gutsbezirk); odrbno przyznano

dawnym dobrom rycerskim oraz dobrom pastwowym, mogy
jednak i inne dobra uzyska to stanowisko przez wyczenie
ich z gminy. Co do kwestyi okrelenia przynalenoci
gruntów do gminy, wzgldnie do folwarku, to regulowao si
ono wedug stanu z r. 1842. Poczenie obszaru z gmin
mogo nastpi za zgod obopóln, ale ze wzgldów dobra

publicznego take i z urzdu przez wydzia powiatowy.

Do gminy przynaleeli ci, którzy w niej mieszkali;

obowizani byli do ponoszenia ciarów gminnych, za to
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mieli prawo korzysta z urzdze publicznych i zakadów
gminy. Uprawnienia polityczne w gminie suyy jednak
tylko czonkom gminy, t. j. penoletnim, majcym wasne
gospodarstwo, osiadym od roku w gminie oraz posiadajcym
dom w obrbie gminy albo pojsiadajcym pewien cenzus

podatkowy (3 marki podatku gruntowodomowego lub 4 marki
podatku osobisto-dochodowego) albo majcym dochód roczny
przynajmniej 660 M. Prawo gosu przy wyborach miay przez

zastpców take kobiety, niewasnowolni i osoby prawnicze.

Prawo gosu przysugiwao, choby nie mieszkali w gminie,

tym, którzy od roku mieli w niej nieruchomo lub wykonywali
przemys oraz osobom prawniczym i spókom, posiadajcym
nieruchomoci. Czonkowie gminy mieli te z pewnymi wy-
jtkami obowizek objcia urzdów gminnych; w razie gdyby
nie chcieli przyj urzdu, pacili wyszy podatek.

Czonkowie gminy mieli prawo udziau w zebraniach

gminnych i kady z nich posiada w zasadzie jeden gos;
posiadacze jednak nieruchomoci w stosunku do podatku
gruntowego, przez nich opacanego, to paccy podatek

przemysowy wedug klasy podatkowej, do której naleeli,

mogli mie 2, 3, lub nawet 4 gosy. Jednake jedna osoba

nie moga mie wicej jak Ys wszystkich gosów, za przy-

najmniej Ys gosów musiao przypada na posiadajcych
nieruchomoci w gminie, tak i jeli innych byo wicej ni
V8, to wybierali z poród siebie uprawnionych do brania

udziau w zebraniu.

Takie zebrania jednak, na których uprawnieni do gosu
zbierali si w zasadzie wszyscy, odbyway si tylko w gmi-

nach najmniejszych. W tych, w których ilo uprawnionych

do gosu przekraczaa liczb 40, miejsce zebra zajmowa
zarzd gminny (Gemeindevertretung); zreszt i w mniejszych

gminach móg go wprowadzi statut gminny za zgod
wydziau powiatowego. Skada si taki zarzd gminny z

naczelnika gminy (Gemeindevorsteher), 2 awników i z 6 wy-

branych czonków (Gemeindeverordneten); cyfr awników
móg statut podwyszy do 6, cyfr czonków wybieranych

do 24.

\Vvli(')r (zl.. lików /..irzndu gminy dokonywa si w trzech

koach, na które dzielono uprawnionych do gosu wedug
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opacanych przez nich bezporednich podatków gminnych i

powiatowych; nieopacajcym podatku, a uprawnionym do
gosu, przy obliczeniach dopisywao si po 3 marki podatku.
Kada z trzech klas wybieraa Ya czonków zarzdu gminnego.
Wybór nie by ograniczony do czonków klasy; przynajmniej

V3 z wybranych musiao przypada na osiadych w gminie.

Wykluczeni byli od wybieralnoci: czonkowie pastwowych
wadz nadzorczych, patni urzdnicy gminy, urzdnicy
sdziowscy, prokuratoryi, policyjni, duchowni, sudzy
kocielni, nauczyciele i kobiety. Wyborów dokonywano
jawnie, na lat 6, lecz co 2 lata V3 ustpowaa.

Zebranie gminne, wzgldnie zarzd gminny, wybieray
tajnem gosowaniem na lat 6 naczelnika gminy i awników z

poród czonków gminy, po trzech latach jednak móg by
naczelnik wybrany na lat 9. Naczelnik dostawa remunera-

cy za prac i zwrot wydatków, w wikszych gminach wolno
byo wybra patnego naczelnika gminy, a to na lat 12; nie

musia to by czonek gminy. Wybór naczelnika gminy i

awników potwierdza landrat, odmówi jednak potwierdzenia

móg tylko za zgod wydziau powiatowego. awnicy byli

tylko pomocnikami naczelnika gminy, w wikszych gminach
jednak przez statut moga by zwierzchno gminna ustano-

wiona jako kollegialna. Gmina ustanawiaa urzdników, ilu

i jakich potrzebowaa; mogo to by unormowane w statucie,

jak i ich prawa i obowizki.
Zebranie gminne, wzgldnie zarzd gminny, któremu

przewodniczy naczelnik gminy, uchwala w sprawach

gminnych, za naczelnik wykonywa uchway, zaatwia
biece sprawy i zastpowa gmin na zewntrz. Waniejsze
uchway gminy co do majtku gminy, nakadania ciarów
na gmin i t. d., wymagay zatwierdzenia wydziau powiato-

wego.

Gminie przyznano znaczne prawa finansowe, jak i

miastom; i na gminy wiejskie rozcignito ustaw z r. 1893

o ciarach gminnych. Wadzami jednak, zatwierdzajcemi

waniejsze postanowienia w tych sprawach, oraz kontroluj-

cemi w stosunku do gmin wiejskich, byli landrat i wydzia
powiatowy. Budety ukaday — conajwyej na 3 lata —
zebranie lub zarzd gminny.



80 Poznaskie i Prusy Zachodnie.

Ustawa dozwalaa na czenie gmin i obszarów dworskieli
z innymi, oraz gmin z obszarami dla specyalnych spraw sa-

morzdu miejscowego; takiemi sprawami byy zwaszcza
sprawy ubogici, dróg, szkolne i t. d. Ustawa z r. 1911, tyczca
si nie tylko miast, ale i wsi, dozwolia na czenie nawet
przymusowe gmin i obszarów, dokadnie okrelajc warunki
takiego poczenia.

Nadzór nad gmin wykonywa wydzia powiatowy, o ile

wyranie ustawa przewidywaa, take co do celowoci za-

rzdze, oraz landrat, lecz ten tylko co do prawnoci za-

rzdze. Naczelnik gminy mia prawo zawiesi kad
-uchwa przeciwn prawu; w tym wypadku jednak zebranie,

wzgldnie zarzd gminny, mogy wystpi przeciw temu za-

rzdzeniu w drodze procesu administracyjnego. Królewskie
zarzdzenie mogo zarzd rozwiza; musiay by jednak
zarzdzone nowe wybory.

^

Gmina pozostaa take i wedug nowej organizacyi

najnisz jednostk ogóbiej administracyi pastwa w
sprawach policyi i skarbowych, zwaszcza policyi miej-

scowej. Organem administracyi by jednak w tych

sprawach tylko naczelnik gminy; mia on w szczególnoci

prawo zarzdzania tymczasowego aresztu, nadzoru nad
osobami stojcymi pod dozorem policyjnem, przyjmowa
meldunki, zreszt wykonj^wa polecenia i nakazy wadzy
bezporednio wyszej, w Poznaskiem komisarza powiatowego.

Poza gmin pozosta i nadal obszar dworski; spenia!

on tesame atrybucye, co gmina, oczywicie z tem ogranicze-

niem, i nie stanowi korporacyi. By on te i organem
najniszej administracyi na równi z naczelnikiem gminy:

waciciel dóbr takich w zasadzie sam spenia te funkcy<

móg jednak ustanowi i zastpc.

^''^
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9. Sdy i prawa.

Literatura: Rónne, Das Staatsrecht t. II. 1. §§ 269—289;
Bornhak, Rechtsgeschichte, §§ 68—72, 74—75, 78—79; Martell, Bei-
trage; Bar, Die Behordenverfassung IV. 11; Pyrowicz, Reforma sdo-
wa; Rosenblatt, Pogld na nowe ustawy; Wierzchlejski, O kodeksie
karnym.

Sdy. Ustrój sdownictwa w Poznaskiem wskutek
reform nowoytnych, jakie przyniosa epoka Ksistwa war-
szawskiego, o wiele dalej by posunity, ni w Prusiecli Za-
ciodnicli, clio ju i tam pewne przeprowadzono reformy.

Sdownictwo patrymonialne pozostao w dzielnicy tej nadal,

lecz sdy miejskie w miastaci królewskici usuna
ordynacya miejska z r. 1808. Utworzono ju jednolite sdy
ziemsko-miejskie (Land- und Stadtgerichte) jako sdy
pierwszej instancyi. Instancy wysz w stosunku do nich

by od r. 1808 w miejsce rejencyi ustanowiony sd wyszy
ziemiaski (Oberlandesgericht) w Kwidzyniu dla obu obwodów
Prus Zachodnich, który te wykonywa jurysdykcy jako sd
pierwszej instancyi w sprawach karnych, nieoddanych tym
sdom. Instancy trzeci by trybuna w Królewcu, poczony
do r. 1832 z tame istniejcym sdem ziemiaskim, z wy-
jtkiem spraw, które naleay do trybunau najwyszego (ge-

heimes Obertribunal) w Berlinie. Ten ostatni sd by sdem
kasacyjnym i rewizyjnym. Wszystkie te sdy byy kollegialnie

urzdzone.

Jako urzd ledczy dla spraw karnych utworzono w r.

1809 inkwizytoryat w Kwidzyniu.

T organizacy sdów rozcignito take na przyczone
w r. 1815 do Prus Zachodnich czci Ksistwa warszawskiego;

tu jednak ju nie byo jurysdykcyi patrymonialnej, tak e
pierwsz instancy byy wycznie sdy ziemsko-miejskie.

Równie w Gdasku utworzono sd ziemsko-miejski, ale

nadto osobny sd L instancyi handlowo-morski (Kommerz-
und Admiralitatskollegium). W Toruniu utworzono take
inkwizytoryat, a póniej jeszcze dwie deputacye tego
inkwizytoryatu, nastpnie jednak zwinito je, tak e od r. 1841

pozosta tylko inkwizytoryat w Kwidzyniu.

Historya ustroju Polski w zarysie. Tom IV. 6

L
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W Poznaskiem sdy, jakie istniay za czasów Ksistwa
warszawskiego, na razie utrzymano, tj. sdy pokoju oraz
trybunay w Poznaniu i Bydgoszczy. e jednak sd apelacyjny
pozosta poza granicami W. Ksistwa, wic te trybunay miay
by wzajemnie dla siebie instancy apelacyjn. Zapowiadano
ju jednak wówczas usunicie tycli trybunaów. Dobie Ksi-
stwa warszawskiego zawdziczay te ziemie usunicie
jurysdykcyi patrymonialnej, jak i osobnych sdów miejskich;

przy tych zasadach ostao si te i W. Ksistwo.
Reform ustroju sdowego przeprowadzono w Po-

znaskiem w r. 1817. Sdy pokoju nadal utrzymano, ograni-

czono jednak sprawy, które naleay do tych sdów, do spraw,
których przedmiot sporu nie przewysza 50 talarów; oddano
te tym sdom mniejsze sprawy opiekucze, spadkowe do
wysokoci 200 talarów, posesoryjne co do gruntów miejskich

i wociaskich, o injurye i defraudacye lene, wreszcie

ledztwa w sprawach kryminalnych i czynnoci dobrej woli

do 200 talarów. Takich sdów byo 36, potem liczb ich po-

wikszono do 70. Znaczenie tych sdów zostao w r. 1825
podkopane przez to, i je uznano tylko jako fakultatywne;

rezultatem tego byo czste pomijanie ich i zwracanie si
wprost do sdów ziemiaskich.

Te sdy ziemiaskie, zoone kady z dyrektora, radców
i asesorów, utworzono w r. 1817 jako sdy kollegialne w
miejsce poprzednich trybunaów, lecz w znacznie wikszej
iloci, bo ich wprowadzono siedm; ale potem liczb ich

zmniejszono do 4. Do tych sdów naleay wszystkie sprawy
cywilne prócz tych, które szy do sdów pokoju, oraz sprawy
kryminalne; przy sdach w Poznaniu i Bydgoszczy znajdo-

way si deputacye hipoteczne, utrzymujce ksigi hipoteczne

wszystkich dóbr ziemskich. ledztwa w sprawach krymi-

nalnych i fiskalnych przeprowadzay 4 inkwizytoryaty.

Apelacye szy pocztkowo od jednego , sdu ziemiaskiego

do drugiego. Nad tymi sdami sta wreszcie jeden najwyszy
sd apelacyjny W. Ksistwa w Poznaniu jako sd trzeciej

instancyi i rewizyjny w sprawach cywilnych; w sprawaoli

karnych trzeciej instancyi nie byo. Ten sd, kollof]:ialn\

skada si z prezesa, wiceprezesa i radców. W r. 1821) zni«

siono apelacye od jednego sdu ziemiaskiego do drugiego,

i
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•d wprowadzono w najwyszym sdzie osobny senat apela-

cyjny, tak e odtd mia on dwa senaty, jeden apelacyjny w
drugiej i drugi apelacyjny w trzeciej instancyi.

W ten sposób urzdzone sdownictwo W. Ksistwa stano-

vio zamknity w sobie organizm, zupenie wyodrbniony od
dów pruskich w innych prowincyach, czy od sdów cen-

tralnych, oparty te na innych, ni tamte, zasadach.

Sdy te przecione byy czynnociami. Reforma bya
konieczna. Ju te w r. 1835 na nowo zreorganizowano ustrój

sdowy W. Ksistwa, i to w kierunku ujednostajnienia tego
ustroju z ustrojem sdowym innych prowincyi i zczenia
integralnego z caoci organizacyi sdowej pruskiej. W urz-
dzeniu tern przeprowadzono wszdzie, od sdów najniszych,
zasad kollegialnoci. Najniszymi sdami dla spraw mniej-

szych cywilnych i karnych byy sdy ziemsko-miejskie w
liczbie 30, tak e w zasadzie jeden taki sd przypada na
powiat; sdziy za one w 33 miejscowociach. Tym sdom
te przekazano od r. 1837 i czynnoci inkwizytoryatów
z wyjtkiem inkwizytoryatu poznaskiego. Obok tych sdów
stany dwa sdy gówne ziemiaskie (Oberlandesgerichte)

w Poznaniu i Bydgoszczy. Te sdy prowadziy ksigi hipo-

teczne dóbr rzdowych i ziemskich; do tych sdów naleay
wszelkie sprawy, tych dóbr tyczce, sporne czy niesporne

(opiekucze, spadkowe), nadto sprawy o przedmiot sporu

powyej 500 talarów, wiksze sprawy opiekucze i spadkowe
(powyej 2.500), oraz waniejsze sprawy karne, prowadzone
przez inkwizytoryaty. Te sdy byy równoczenie sdami II

instancyi w mniejszych sprawach karnych. Dla caego
ksistwa utworzono jeden sd apelacyjny (Oberappellations-

gericht) w Poznaniu jako sd n instancyi w wszystkich

sprawach cywihiych, oraz w sprawach kryminalnych, które

w I instancyi rozstrzygay sdy gówne ziemiaskie. Za sd
najwyszy, jako sd rewizyjny i kasacyjny, uznano trybuna
najwyszy (geheimes Obertribunal) w Berlinie.

Od r. 1835 utracio wic W. Ksistwo odrbny swój sd
najwyszy, a z tern i ca odrbno swoj sdow, jak
jeszcze miao w stosunku do innych prowincyi pruskiego
Królestwa.

Now organizacy sdów, która wesza w- ycie take w
6*
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obu tych prowincyach, przyniosa Prusom dopiero konsty-
tucyjna epoka. Jeszcze przed wydaniem konstytucyi oktrojo-
wanej zniesiono ustaw z r. 1848 sdownictwo dla osób
uprzywilejowanych; konstytucya za postanowia zniesienie
sdów patrymonialnych, ogaszaa zasad jawnoci sdo-
wnictwa w sprawach cywilnych i karnych i wprowadzenie
sdów przysigych. Now organizacy sdów przeprowa-
dzono w myl konstytucyi w r. 1849. Jako instancy pierwsz
utworzono sdy powiatowe (Kreisgerichte), tak e jeden sd
przypada przewanie na jeden powiat, za w miastach
wikszych, ponad 50.000, osobne sdy miejskie (Stadt-

gerichte). Sdy te byy kollegialnie urzdzone, a kompetencyi
ich przekazano wszystkie sprawy cywilne i karne z wyjtkiem
tyci karnych, które zostay zastrzeone dla sdów przysi-
gych. Utrzymano jednak osobny sd handlowy i morski w
Gdasku, z sdami powiatowymi poczono komisye sdowe
i deputacye sdowe. Komisy sdow tworzy jeden komi-
sarz, który w miejscowoci, gdzie mia siedzib, i w najbli-

szym okrgu rozsdza drobne sprawy cywilne i karne; nieraz

jednak tylko peryodycznie zjeda jeden z czonków sdf^

ziemskiego na roki w takich sprawach (Gerichtstagskommi^
sionen). Deputacye za sdowe, kollegialne, bd stal
urzdujce, bd te tylko peryodycznie — a wtedy tworzyli

je komisarze, zjedajcy na roki — miay oddane w swoich

okrgach prawie e wszystkie sprawy, które sdzi sd po-

wiatowy. Do sdów przysigych, utworzonych przy sdach
powiatowych, naleay najcisze sprawy karne, zagroonf^

mierci lub uwizieniem powyej 5 lat; o winie decydowali*

12 przysigych, o karze sd zoony z 5 sdziów. Sdy II in-

stancyi dla spraw tak cywilnych, jak karnych, otrzyma;
nazw sdów apelacyjnych; utworzono po jednym w pr*

wincyi: w Gdasku i Poznaniu. Zaatwiay one nadto niektórt

nieliczne zreszt sprawy w I instancyi. Sdem III instancN

by dalej najwyszy trybuna w Berlinie.

Do wnoszenia oskare w sprawach karnych utworzono

jako oskarycieli w interesie publicznym prokuratorów prz>

sdach przysigych i wikszych powiatowych a ich po

mocników przy innych sdach I instancyi, za przy sdacli

apelacyjnych starszym li iirokiiiatorów, którym podporzdk*
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wani byli wszyscy urzdnicy prokiiratoryi w obrbie sdu
apelacyjnego. Zorganizowano te równoczenie i urzdy
rejentów dla potwierdzania wierzytelnoci aktów; rejentami
mianowano przewanie adwokatów.

Ta organizacya sdów utrzymaa si do roku 1879, kiedy
zastpiono j inn, opart ju na ustawach cesarstwa nie-

mieckiego z r. 1877. Cho jednak sdy te zostay urzdzone
przez ustaw Rzeszy, pozostay jednak sdami pastw Rzeszy,
t. j. wic w Prusiech pruskimi, i pastwo pruskie przepro-
v/adzio podzia okrgów sdowych i zachowao prawo nomi-
nacyi sdziów.

Jako sdy I instancyi utworzono sdy okrgowe (Amts-
gerichte) i sdy ziemiaskie (Landgerichte), pierwsze jako
jednoosoobwe, drugie jako koUegialne. Dla kadej dzielnicy

utworzono nadto po jednym sdzie nadziemiaskim (Ober-

landesgericht), w Kwidzyniu dla Prus Zachodnich, a w Po-
znaniu dla Poznaskiego, z senatami z 5 osób zoonymi, na
czele za sdów postawiony zosta sd Rzeszy (Reichsgericht)

w Lipsku, z senatami 7-osobowymi. Sdom powiatowym od-

dano w zasadzie (z wyjtkami) sprawy cywilne do 300 M.,

oraz niektóre inne take, wszystkie za sprawy, które nie

zostay wyranie zastrzeone dla tych sdów, zaliczono do
kompetencyi sdów ziemiaskich, rozstrzygajcych w se-

natach 5-osobowych. W sdach tych utworzono dla spraw
handlowych osobne senaty. Nadto sdom tym oddano w dru-

giej i ostatniej instancyi zaatwianie spraw, w których w
pierwszej orzekay sdy powiatowe. Drug instancy dla

spraw, zaatwianych przez sdy ziemiaskie, tworzy sd nad-

ziemiaski, od którego dopuszczaln byo tylko rewizya do
sdu Rzeszy.

W sprawach karnych przy sdach okrgowych utwo-

rzono sdy awnicze, zoone z sdziego okrgowego i 2 czon-
ków honorowych, obywateli, losowanych z list, przy sdach
ziemiaskich sdy przysigych, w skad których wchodzi
senat z 3 czonków i 12 sdziów przysigych, równie hono-

rowych tylko, losowanych z list obywateli. Bardzo tylko

nieliczne drobne sprawy karne oddano sdowi jednoosobo-

wemu w sdzie okrgowym, zreszt wszystkie sprawy o prze-

kroczenia oraz o wystpki, zagroone kar do 3 miesicy
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wizienia lub pienin do 600 marek, zaliczono do kompeten-
cyi sdów awniczych; sdowi awniczemu móg nadto sd
ziemiaski odda pewne sprawy, przed niego przychodzce.
Sprawy o wszystkie inne wystpki oraz o zbrodnie, zagroone
kar do 5 lat wizienia, dostay si pod sdownictwo sdów
ziemiaskich, wyrokujcych w senatach (izbach) karnych,
przy wystpkach z 3, przy zbrodniach z 5 czonków zoonych.
Dla sdów przysigych zastrzeono sprawy o zbrodnie, za-

groone kar powyej 5 lat wizienia, z wyjtkiem zbrodni
politycznych. ledztwo w tych sprawach przeprowadza
senat kamy sdu ziemiaskiego. Sdzenie zbrodni o zdrad
stanu dostao si sdowi Rzeszy. Sd ziemiaski zosta
instancy drug przy apelacyach od sdów awniczych (senat

3- lub 5-osobowy). Rewizye dopuszczono jedynie od sdów
ziemiaskich, czciowo do sdu nadziemiaskiego, czciowo
do sdu Rzeszy, do tego ostatniego rewizy od sdów
przysigych.
T organizacy sdów, nieco tylko zmieniono przez

ustawy z r. 1898 i 1909; w szczególnoci ostatnia ustawa
rozszerzya kompetency sdów okrgowych w sprawach
cywilnych do wysokoci przedmiotu sporu do 1.000 marek,

a nadto ograniczya mono rodków prawnych przeciw

wyrokom w sprawach mniejszych.

Prawa. W. Ksistwo poznaskie i ta cz Prus

Zachodnich, które dostay si pod rzdy pruskie w r. 1815,

przyniosy z sob prawo cywilne francuskie, to francuskie

prawo handlowe i francusk procedur cywiln, podczas gdy
co do prawa karnego stosowano w zasadzie dawne prawo

polskie, lecz z uwzgldnieniem jako prawa pomocniczego

landrechtu pruskiego i ordynacyi karnej pruskiej z r. 1805.

które w praktyce przewaay wobec niedostatków karnego

prawa polskiego. Ju jednak wkrótce po objciu zapo-

wiedziano w Poznaskiem wprowa^dzenie z powrotem caego
landrechtu, z zachowaniem na razie ustnej procedury; od

1. stycznia 1816 r. wprowadzono te w miejsce prawa

francuskiego i polskiego landrecht i ordynacy z 1805 r.

z powrotem w tych czciach Ksistwa warszawskiego, które

przyczono do Prus Zachodnich, za od 1. marca 1817 take
w Poznaskiem. Zachowano jednak w Poznaskiem ustn
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procedur. Wprowadzono te tam landrecht, ju uzupeniony
przez patent z 4 lutego 1815 r. co do postpowania s-
dowego. — W Prusiech Zachodnich dalej obowizywa

.
landrecht i ordynacya procesu karnego.

Prace nad rewizy prawa prywatnego, bardzo rozlege,
nie doprowadzay do rezultatu. Drobne tylko poszczególnemi
ustawami wprowadzano zmiany. Za to doszo do unormowania
poszczególnych czci prawa prywatnego; tak w r. 1837
ogoszono pierwsz ustaw o ochronie wasnoci na dzieach
nauki i sztuki przeciw przedrukowi i naladownictwu, w
ustawie kolejowej z r. 1838 pomieszczono przepisy o tworzeniu
towarzystw akcyjnych dla budowy kolei, a w r. 1843 ogo-
szono ustaw o towarzystwach akcyjnych wogóle, która
jeszcze zreszt zastrzegaa konieczno potwierdzenia rz-
dowego dla utworzenia towarzystwa, jak i dla statutu. W r.

1844 wydano ustaw partykularn (Provinzialrecht) dla Prus
Zachodnich (z wyjtkiem 2 powiatów); skadaa si ona
jednak tylko z 86 paragrafów.

Kodyfikacyi doczekay si najrychlej dwa dziay prawa:
prawo handlowe i wekslowe. Inicyatyw uoenia projektu
prawa wekslowego, któreby ujednostajnio to prawo w pa-
stwach Zwizku niemieckiego, podj Zwizek, który
wyznaczy osobn komisy, lipsk zwan od miejsca, gdzie

obradowaa, dla przygotowania ustawy. Projekt ten przyjty
zosta i ogoszony w Prusiech rozporzdzeniem z r. 1849, co

potwierdzia nastpnie ustawa — z wspóudziaem sejmu —
w r. 1850. Wypracowane w kilka lat póniej przez podobn
komisy, t. zw. norymbersk, nowele do prawa wekslowego,
znane pod nazw noweli norymberskich, przyjy Prusy bez

zwoki.

W podobny sposób przyszo do skutku take uoenie
projektu, ukoczonego w r. 1861 przez komisy, prawa
handlowego (wraz z prawem morskiem) w 5 ksigach. I ten

projekt ustaw prusk z r. 1861 zosta w Prusiech wpro-

wadzony z nieznacznemi zmianami, zawartemi w ustawie

wprowadczej. Oba kodeksy odznaczay si zwizoci,
cisoci i doskonaem sformuowaniem przepisów prawnych.

Kodeks wekslowy obj przepisy o wekslach, bez wzgldu
na to, kto w stosunek wekslowy wchodzi; kodeks handlowy
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przedstawia si jako prawo, które obowizywao wycznie
kupców w icli stosunkach handlowycli.

Po utworzeniu Zwizku pónocno-niemieckiego w r. 1869
oba te kodeksy wraz z nowelami norymberskiemi zostay
uznane za ustawy Zwizku, a po utworzeniu cesarstwa za
ustawy cesarstwa.

W zwizku z reform prawa prywatnego wydano w r.

1897 nowy kodeks iandlowy, na poprzednim oparty, który
wszed w ycie od r. 1900. Ustawa wekslowa pozostaa bez
zmiany.

Z chwil, kiedy ustawodawstwo w zakresie prawa
prywatnego, najpierw czciowo, a póniej (od r. 1873)
w caoci przeszo do kompetencyi Zwizku pónocno-
niemieckiego, a nastpnie cesarstwa, rozpocza si bardzo
ywa dziaalno w tym zakresie, a to w szeregu ustaw, które
normoway pewne wyodrbnione kwestye prawa prywatnego.
Wród tych licznych ustaw znajduj si te ustawy o sto-

warzyszeniach zarobkowych i gospodarczych z. r. 1868, o

prawie autorskiem (Urheberrecht) z r. 1870 i 1876, o markach
ochronnych z r. 1874, patentowa z r. 1877, o zaczepianiu

aktów prawnych z r. 1879, o lichwie z r. '1880 i t. d.

Równoczenie jednak i ustawodawstwo pastwa pruskiego

reformowao czci landrechtu; waniejsze byy ustawy;

o penoletnoci z r. 1869, hipoteczna z r. 1872, która wpro-

wadzia system ksig hipotecznych, o egzekucyi przymusowej
z r. 1869 i 1883, o opiece z r. 1875 i t. d., które przygotoway
w pewnych dziaach póniejsze wydanie norm dla caego
pastwa.

Wreszcie w r. 1896 ustaw pastwa niemieckiego

ogoszono nowy kodeks cywilny pod nazw: Biirgerliches

Gesetzbuch, który wszed w ycie w roku 1900. Kodeks ten

obejmuje 2385 paragrafów w 5 ksigach, a odznacza si
cis, ale trudn prawnicz stylizacy, opart o prawo

rzymskie. Nowy kodeks nie usun w zupenoci landrechtu

i innych ustaw. Pewne dziay prawa pozostawi on na razie

jeszcze ustawodawstwu poszczególnych pastw; ale niektóre

z iych dziaów objy póniej wydane ustawy pastwa nio-

iiii(( kn Lio (jnk prawo asekuracyjne, o nakadach i t. d..

Czciowo jednak pewne dziay z zakresu waciwego prawa
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prywatnego (hipoteczne, o fideikomisach, o dobrach rento-
wych, dzierawie wieczystej, wodne i t. d.), jak i dotykajce
równoczenie prawa publicznego (o wywaszczeniu, religijnem
wychowaniu dzieci, przymusowem wychowaniu nieletnich,

opiece zakadowej, parcelacyi i t. d.) pozostay zostawione
i nadal unormowaniu przez prawa poszczególnych pastw
cesarstwa niemieckiego. Czciowo wic i dalej obowizy-
way w Prusach przepisy nawet landrechtu.

Postpowanie sdowe ulepszano tylko drobnymi ka-
wakami w r. 1833 i 1834. Dopiero w r. 1846, nie usuwajc
w zasadzie poprzedniej procedury, znacznie zmodyfikowano— w duchu ustawy z r. 1833 o procesach: sumarycznym, man-
datowym i drobiazgowym — postpowanie w sprawach cy-
wilnych, opierajc je na zasadzie ustnoci. W Poznaskiem
wprowadzono w ycie poprzednio wydane ustawy dopiero
cznie z ustaw z r. 1846. Nieco wczeniej, bo w r. 1844,
wydano now ustaw o postpowaniu w sprawach mae-
skich, utrudniajc rozwody i separacye, i ordynacy no-

taryaln w r. 1845. W r. 1855 ogoszono ustaw konkursow,
odróniajc konkursy kupieckie od innych, bardzo silnie

zalen od francuskiej ustawy o upadociach z r. 1838.

Ustawy te wszystkie zostay usunite, by zrobi miejsce

dla ustaw pastwa niemieckiego: ustawie o organizacyi sdów
(Gerichtsverfassungsgesetz), ordynacyi procesowej (Zivil-

prozessordnung) i ordynacyi konkursowej, ogoszonych w r.

1877 z moc obowizujc od padziernika 1879 r. Kodeks
procedury odznacza si niesychan formalistyk i uwaany
by za gorszy od poprzednich norm procesu pruskiego. Rewizyi
uleg on czciowo przez ustaw z r. 1898, w zwizku z re-

form prawa prywatnego; zmiany te weszy w ycie od r.

1900, podobnie jak i uchwalone w r. 1898: nowa ordynacya
konkursowa i ustawa o sdownictwie niespomem.

Dopiero w poowie XIX. wieku, wspóczenie z ruchem
konstytucyjnym i w zwizku z nim, przyszo do reform w
zakresie prawa karnego. Ordynacy procesu karnego z r.

1805 zmieniono czciowo w r. 1849; rozporzdzeniem wpro-

wadzono zasad jawnoci i ustnoci przy rozprawie gównej,

usunito zasad inkwizycyi, oddajc oskarenie w rce pro-

kuratorów, dla ciszych przestpstw wprowadzono insty-
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tucy sdów przysigych. O ile jednak rozporzdzenie to nie

zawierao zmian, przepisy ordynacyi z r. 1805 dalej pozostay
w mocy. Nowy kodeks prawa karnego materyalnego,
równie dla caego pastwa pruskiego, ogoszono w r. 1851;
oparty on by na francuskiem Cod penal, lecz od niego mniej
by surowy.

Te ustawy karne, materyalna i procesowa, nie trway
zbyt dugo. Kodeks pruski karny z r. 1851 ustpi miejsca
kodeksowi karnemu, ogoszonemu w r. 1870 przez Zwizek
pónocno-niemiecki. Nowy ten kodeks opar si zreszt
gównie na pruskiem. Pospiesznie przygotowany, nie czyni
zado ju wówczas potrzebie. Utrzyma si jednak, a przez

ustawy z r. 1871 i 1876 zosta uznany jako prawo Rzeszy.
Nowy kodeks procedury karnej wydano jako kodeks ce-

sarstwa w r. 1877 z moc obowizujc od padziernika 1879
r.; naley on do niezbyt udanych tworów kodyfikacyi.

10. Równouprawnienie wyznaniowe.

Stanowisko pastwa wobec kocioa katolickiego.

Literatura: Róne, Das Staatsrecht t. I. 2. §§ 96—97,

190—197; Gembarzewski, Nowe prawa pruskie; Bornhak, Rechts-

geschichte §§ 53, 67; Tene, Staatsrecht t. HL, §§ 218—222; Abraham,
Przed rewizy ustaw majowych; Arndt, Stosunek pastwa pruskiego

do kocioa.

-Równouprawnienie wyznaniowe. W sto-

sunku do kocioów obowizyway w Prusach przepisy

landrechtu i edyktu t. zw. religijnego z r. 1788. Na stanowisku

landrechtu sta patent z r. 1847, do którego te dodano ze-

stawienie przepisów landrechtu; kocioy ewangelicki i

rzymsko-katolicki oznaczone w nim byy jako specyalnie

uprzywilejowane, majce specyalne prawa. Wystpienie z

pewnego kocioa nie miao by ograniczane i nie miao
ogranicza w prawach.

Swobod sumienia i zupen niezaleno praw wszelkich

obywa clskicli i politycznych od kwestyi wyznawania pewnej

religii zastrzegy obie konstytucye z r. 1848 i 1850, ale z za-

strzeeniem, e wolno wyznania nie moe nanisza obowi-
sków obywateli wobec pastwu czy te wspóobywateli. Na
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tern stanowisku stana równie ustawa Zwizku pónocno-
niemieckiego z r. 1869, która zniosa wszelkie, jakie jeszcze
istniay, ograniczenia praw obywateli ze wzgldu na wy-
znanie, w szczególnoci co do udziau w samorzdzie i sejmach
i co do piastowania publicznych urzdów, co dla Prus ju nie

miao praktycznego znaczenia.

Konstytucya z r. 1848 uznaa za niezbdne wprowadzenie
formy maestwa cywilnego jako obowizujcej; konsty-
tucya z r. 1850 pozostawiaa t spraw osobnej ustawie. Takiej
ustawy jednak nie wydano i po konstytucyi przez czas

duszy, tak e forjna maestwa pozostawiona bya na razie

wycznie okreleniu kocioów. Dopiero w r. 1874 — w
cznoci z ówczesn walk przeciw kocioowi katolickiemu —

-

ustawa pruska wprowadzia luby cywilne jako obowizkowe;
ustao wic znaczenie dla pastw lubów kocielnych, a pro-

wadzenie ksig stanu oddano w rce urzdników wieckich.
W r. 1875 zastpiono ustaw prusk o lubach cywilnych
ustaw Rzeszy, zgqdn z poprzedni.

Ograniczenia praw ze wzgldu na wyznanie miay zna-

czenie gównie co do tej czci ludnoci, która wyznawaa
religi ydowsk.

Równouprawnienie ydów w pastwie pruskiem prze-

prowadzono w do znacznej mierze ju w ustawie z r. 1812;

ustawa ta miaa zastosowanie tylko do czci Prus Za-

chodnich, które wówczas znajdoway si pod wadz króla

pruskiego, nie tyczya si tej czci, któr przyczono do-

piero w r. 1815, jak równie nie tyczya si i Wielkiego

Ksistwa. W tych terytoryach dalej pozostay i po roku 1815

ograniczenia z czasów Ksistwa warszawskiego, co wyranie
stwierdzono jeszcze w r. 1830. W W. Ksistwie jednak w r.

1883 przyznano ydom prawo nabywania nieruchomoci, o ile

otrzymali od wadzy naturalizacy, do nabycia której spe-

cyalne przepisano warunki. W Gdasku korzystali z praw

ci ydzi, którzy tam byli osiedli przed rokiem 1830; przyjcia

ydów póniej moga gmina odmówi. Dopiero ustawa z r.

1847, wydana dla caego pastwa, i w tych prowincyach

zmienia znacznie na korzy stanowisko ydów; usunito

przewanie ograniczenia, jakie istniay, zatrzymano je jednak

jeszcze co do piastowania przez ydów urzdów pastwowych
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i samorzdnych, o ile przyznana bya tym urzdom wadza
sdowa, policyjna lub egzekucyjna, godnoci uniwersyteckich,
co do prowadzenia i nadzoru spraw, tyczcych si kultu i

nauki chrzecijan, oraz co do wykonywania praw stanowych,
t. j. udziau w instytucyach stanowych, a nadto utrzymano
jeszcze specyalny wyjtek co do Poznaskiego, i tam ydzi,
którzy nie mieli naturalizacyi, nie mogli nabywa prawa miej-

skiego, na wsi mogli osiedla si tylko warunkowo, i nie wolno
im byo przenosi si do innych prowincyi. Ju jednak ustawa
o niektórych podstawach ustroju pastwa > z r. 1848, a na-

stpnie obie konstytucye z r. 1848 i 1850, uznajc nie-

zaleno praw obywatelskich od wyznania, orzeky zupene
zrównanie ydów tak co praw, jak i co do obowizków
(suba wojskowa).

Pozostay ograniczenia co do ydów obcych, nie b-
dcych poddanymi, którzy, nim dostali naturalizacy, musieli

otrzyma specyalne na to pozwolenie ze strony rzdu, a bez

zgody ministra spraw wewntrznych nie mogli by rabinami,

urzdnikami w synagogach, oraz zajmowa si rzemiosem.

W praktyce nie odrazu przeprowadzono zasad równo-
uprawnienia. Tak dopiero w latach 1859 i 1860 dopuszczono

ydów do udziau w sejmach prowincyonalnych i sejmikach

powiatowych. Ze wzgldu na to, i i w konstytucyi utrzy-

mano przepis, e ydzi maj by wykluczeni od urzdów, które

stoj w zwizku z wykonywaniem kultu chrzecijaskiego,

nie dopuszczano ydów przez czas duszy do piastowania

urzdu sdziowskiego ze wzgldu na to, i sdzia musi

odbiera przysig od chrzecijan. I w innych kierunkach

jeszcze przez jaki czas nie uznawano w peni prawa ydów,
a to co do piastowania urzdów oraz stanowisk nauczyciel-

skich.

Uznanie zasady, i od kwestyi wyznania niezalene jest

prawne stanowisko jednostek, nie prejudykowao jeszcze

stanowisku pastwa wobec poszczególnych kocioów. T
kwesty te rozmaicie normowao pastwo pruskie; a po-

zostaa ona w jego kompetencyi i po utworzeniu pastwa
nioniiorkiego, gdy pozostawiao ono j poszczególnym pa-
stwom zwizkowym.
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Stanowisko pastwa wobec kocioa
katolickiego. Koció katolicki, mimo i mu landrecit
przyznawa stanowisko uprzywilejowane, doznawa do
znacznyci ogranicze. Tak ograniczenia stosunków kato-
lików i wadz kocioa katolickiego z papieem utrzyma i

nawet rozszerzy reskrypt ministra wyzna z r. 1818. Proby
wiernych, do papiea zwrócone, nakazywano biskupom
przesya na rce starszego prezydenta, a naodwrót wszelkie
zarzdzenia papieskie miay by przed icli wykonaniem
przedkadane starszemu prezydentowi, cliyba i je wadzom
kocielnym dorczono ju z aprobat ministra wyzna.
Wyjtek stanowiy proby w sprawie pilnyci dyspens
maeskich, które biskup móg przesya wprost przez

ministra, oraz proby w sprawach sumienia, skierowane do
rzymskiej penitencyaryi, które wolno byo wprost wysya
i odbiera bez udzielania ich wadzy pastwowej. Pozostawa
nadal w mocy przepis landrechtu, i adnych nowych za-

rzdze w sprawach religii czy kocioa nie wolno wydawa
biskupom bez zgody rzdu.

W r. 1821 przyszo do oparcia stosunku pastwa do
kocioa katolickiego czciowo na innej podstawie. Podstaw
t bya bulla De salute animarum z 16. lipca 1821 r., tego
jeszcze roku zatwierdzona przez króla jako obowizujce
prawo dla kocioa katolickiego w Prusiech. W ziemiach

dawniej polskich miao istnie arcybiskupstwo gnieniesko-
poznaskie, któremu poddano biskupstwo chemiskie. Bulla

zostawiaa poprzedni sposób obsady tych godnoci kociel-

nych, t. j. wybór przez kapitu, zatwierdzany przez króla,

który waciwie swobodnie decydowa o osobie biskupa.

W r. 1841 jednak wprowadzono i tu przepisy co do wyborów
biskupów, które ju w osobnem breve z tego roku 1821

przyjto dla innych dyecezyi: oddano wybór kapituom
z zastrzeeniem, e bdzie to persona grata królowi. Kapituy
przedstawiay zwykle królowi terno, poczem na podstawie

porozumienia z królem papie obsadza biskupstwo; nieje-

dnokrotnie pertraktacye te prowadziy do kilkoletnich wa-
kansów arcybiskupstwa gnieniesko-poznaskiego. Nieraz

jednak i bez wyboru przychodzio do obsady arcybiskupstwa
w drodze porozumienia si rzdu z kury rzymsk. Co do
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innych miejsc w kapituach bulla regulowaa ich nadawanie
tak, i do papiea naleao ustanawianie proboszcza kapituy
oraz obsadzanie tych kanonii, które zawakoway w miesicach:
styczniu, marcu, maju, lipcu, wrzeniu i listopadzie, biskup
za obsadza miejsce dziekana i kanonie, które zawakoway
w innych miesicach. Ustalono t bull dochody biskupów
i czonków kapitu, to wysoko kwot, przeznaczonych na
seminarya, fundusz budowy i na domy zaopatrzenia i emery-
tów. Zobowizanie dotacyi na rzecz biskupstw, jak i wogóle
caego kocioa katolickiego, przyjo na siebie pastwo jako
odszkodowanie za zabór dóbr kocielnych. Zastrzeono
pastwu prawo zatwierdzania instytucyi kanonicznej pro-

boszczów i beneficyatów, biskupiej czy prywatnej kollacyi,

równie jak godnoci proboszczów i dziekanów w kapituach,
przez co oczywicie decydujcy mu zagwarantowano wpyw
na obsadzanie tych urzdów.

W r. 1833 przeprowadzono sekularyzacy wszystkich

klasztorów, jakie istniay w W. Ksistwie; uzyskane z tego

rodki materyalne uyto na szkoy katolickie, a specyalnie

dla duchowiestwa.
Przepisy, krpujce stosunki kocioa rzymsko-kato-

lickiego w Prusiech z jego gow, papieem, utrzymay si do
roku 1841. W tym roku zniesiono na rozkaz królewski

wszelkie ograniczenia w znoszeniu si biskupów z papieem.
Utwierdziy i rozszerzyy swobody kocioa katolickiego obie

konstytucye z r. 1848 i 1850, zgodne z sob zupenie co do

tych postanowie; przepisyway one, i tak kocioy ewan-

gielicki i rzymsko-katolicki, jak i inne zwizki religijne, swo-

bodnie urzdza maj swoje sprawy i niemi zarzdza.
Wyranie stwierdzono usunicie wszelkich ogranicze w
porozumiewaniu si z wadz wysz kocieln, wic bis-

kupów katolickich z papieem; ogoszenia zarzdze kociel-

nych miay podlega tylko takiemu ograniczeniu, jak wszelkie

inne zarzdzenia, co znosio zasad placeti regii.

Ale take i na wewntrz pastwa w stosunku do

dziaalnoci kocioa rzymsko-katolickiego w zakresie obsa-

dzania kocielnych urzdów nastpia w konstytucyach z r.

184<S i 1850 wana zmiana w kicrmiku usamodzielnienia

kocioa. Zniesiono — z pewnymi wyjtkami — prawa.
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poprzednio zastrzeone pastwu, nominacyi i prezenty, wy-
boru lub potwierdzenia obsady urzdów kocielnych, o ile te

prawa rocio sobie pastwo z racyi praw nadzoru, wic tego
ius circa sacra, którego koció katolicki w zasadzie nie

uznawa. Pozostay atoli prawa pastwa, które miay inn
podstaw prawn, a wic wypywajc z prawa patronatu, z

innycli tytuów specyalnych — tu miano na myli ukad z r.

1821 — oraz z specyalnego stanowiska duchownych w armii

i w pastwowych instytucyach. Pozosta wic dalej w mocy
ukad z r. 1821. Przepisy konstytucyi o usuniciu mieszania
si pastwa w sprawy obsady beneficyów wprowadzono te
w ycie przez zarzdzenia starszych prezydentów w r. 1850
w Prusiech i Poznaskiem.

Stanowisko pastwa do kocioa katolickiego ulego
zmianie w pocztkach ósmego dziesitka lat XIX. wieku;
rozpocza si t. zw. walka o kultur (Kulturkampf); nazwa
ta, uyta ironicznie ze strony katolickiej, przyja si na
oznaczenie tej caej dziaalnoci, wymierzonej przeciw

kocioowi katolickiemu.

Ustaw Rzeszy z r. 1872 zakazano czonkom zakonu
Jezusowego (Jezuitom) wszelkiej dziaalnoci zakonnej w
kociele i szkole, jak i misyi, wskutek czego Jezuici musieli

opuci granice cesarstwa. W nastpnym roku rozszerzya

rada zwizkowa t ustaw przez interpretacy take na inne

zakony, do zakonu Jezuitów podobne, a to na Redemptory-
stów, azarystów, zakonników w. Ducha i zakonnice Serca

Jezusowego (Dames du Sacre-Coeur). W tyme roku w
Prusach rozporzdzeniem ministra owiaty zakazano dziaal-

noci nauczycielskiej czonkom zakonów i kongregacyi w
'publicznych szkoach ludowych.

Ustawy dalsze, zwrócone przeciw kocioowi kato-

lickiemu, skierowane do ograniczenia swobody jego dzia-

alnoci i poddania go pod silny nadzór ze strony pastwa,
ogoszone zostay jako ustawy pastwa pruskiego. Dla

wydania odpowiednich ustaw okazao si rzecz konieczn
zmieni odpowiednio przepisy konstytucyi z r. 1850. Do-
konano tego w r. 1873 przez wprowadzenie do niej odpowied-
nich zmian; utrzymujc przepisy konstytucyi (§§ 15 i 18) o

prawie kocioa katolickiego do urzdzania wasnych spraw
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i rzdu wewntrznego, dodano do tego okrelenia posta-
nowienie, i koció poddany jest ustawom i ustawodawczo
uregulowanemu nadzorowi z strony pastwa, oraz i ustawa
reguluje prawa pastwa w sprawie ksztacenia, ustanawiania
i usuwania duchownych i sug kocielnych i okrela wadz
dyscyplinarn pastwa. Ustaw za z 18 czerwca 1875 r. te

artykuy konstytucyi, które tyczyy si praw kocioa kato-
lickiego (§§ 15, 16, 18), zupenie zniesiono.

Te zmiany konstytucyi umoliwiy dalsz dziaalno w
drodze zwykego ju ustawodawstwa. Pi takich ustaw
ogoszono w maju 1873 r.; std znane one s pod nazw ustaw
majowych. Mówi te ustawy o kocioach wogóle, miay
jednak znaczenie gównie — z wyjtkiem jednej ustawy —
dla kocioa katolickiego, który ograniczyy w poprzednich
swobodach. Przepisy te zaostrzono jeszcze w ustawach z r.

1874 i 1875 i w rozporzdzeniach, a czciowo uzupeniono t
akcy przez ustawy cesarstwa w tych dwóch latach.

Ustawa z 11. maja 1873 r. przepisywaa warunki od
jakich zalee miaa mono otrzymania urzdu kocielnego.
Trzeba byo wykaza przepisane przez ustaw wyksztacenie,

a to ukoczenie gimnazyum w Niemczech i 3-letnich studyów
teologicznych na jednym z niemieckich uniwersytetów, lub

te w seminaryum duchownem, które minister uzna za

równoznaczne, i zoy odpowiedni egzamin pastwo^vy (t.

zw. Kulturexamen). Seminarya duchowne zostay poddane
pod nadzór pastwowy; w razie niezastosowania si do tego

dania pastwo mogo odmówi wypaty rodków na utrzy-

manie seminaryum lub nawet je zamkn. Otwieranie zaka-
dów, w których utrzymywani byliby przez biskupów ci, co

mieli zamiar odda si stanowi duchownemu, zostao za-

kazane, za do istniejcych zakazano przyjmowa. Du-

chownego, który mia przepisane warunki, naleao przed

nadaniem mu urzdu kocielnego przedstawi starszemu

prezydentowi; urzd móg on otrzyma tylko, o ile si temu

tene prezydent nie sprzeciwi. Móg za wedug ustawy tej

prezydent odmówi zgody na nadanie urzdu kandydatowi,

jeli osoba taka moga by podejrzan, i bdzie wystpowa*
przeciw ustawom lub nadanym wadzy uprawnieniom, alhr

te zaburza porzdek publiczny.
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Dwie ustawy, z 12. i 13. maja 1873 r., ograniczay wadz
kocioa w stosunku do wiernych, jak i duciownyci. Zakazaa
ustawa nakadania kar, które nie byy czysto kocielne, a
nawet takich kar, o ile chodzioby o dziaania, do których
zobowizyway ustawy pastwowe lub zarzdzenia wadz, jak
np. za gosowanie przy wyborach. Zakazano te ogaszania
naoenia takich kar. W stosunku do duchownych zakazano
wykonywania wadzy 'dyscyplinarnej wadzom kocielnym
poza-pastwowym, t. j. wic stolicy apostolskiej; wadza za
dyscyplinarna wadz kocielnych miejscowych (zatem bi-

skupów) zostaa ograniczon: duchowny móg by usunity
z urzdu tylko po przeprowadzeniu procesu, zakazane zostay
kary cielesne, pienine ograniczone do wysokoci 30 talarów,

wzgldnie do wysokoci miesicznej pacy, o wymierzeniu
waniejszych kar miano donosi starszemu prezydentowi.

Dozwolia tez ustawa apelacyi od wymierzenia takiej

kary do sdu pastwowego. Sdem tym mia by osobny sd
kocielny w Berlinie, zoony z sdziów, mianowanych przez

rzd. Wyrokiem tego sdu móg by kady duchowny, nawet
biskup, na wniosek starszego prezydenta usunity z urzdu.

Wreszcie ustawa z 14. maja 1873 r. uatwiaa wystpo-
wanie z kocioa; do zwolnienia si od wiadcze na rzecz

kocioa w razie wystpienia z niego trzeba byo wedug niej

owiadczenia wobec sdziego, który je nastpnie przesya
odpowiedniemu duchownemu, zreszt jednak wystarczao
zgoszenie wystpienia lub te branie udziau w czynnociach
religijnych innego kocioa.

Rozporzdzeniem z r. 1873 zmieniono dawn rot
przysigi biskupów, usuwajc wzmiank o zoonej przez

biskupa poprzednio przysidze papieowi, a dodajc ustp
o bezwzgldnem posuszestwie prawu.

Ustaw tych koció katolicki w Prusiech nie uzna; do

Ijzaminów kocielno-pastwowych nie zgaszali si kandy-

ici, duchownych nie przedstawiali biskupi starszym prezy-

mtom, nadzoru nad seminaryami odmówiono rzdowi i t. d.

ezultatem byy kary, nakadane na duchownych, zawako-
wanie szeregu biskupstw i parafii, usuwanie duchownych,
odmowa pacenia na utrzymanie seminaryów etc.

..''*'^' -HiHtorya ufitroiu Polski w zarysie. Toin IV. 7

Iw. jj
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Ustawy pruskie z r. 1873 zostay uzupenione w r. 1874
i 1875. W r. 1874 wydano ustaw o zarzdzie oprónionycli
biskupstw i probostw. Obejmujcy zarzd dyecezyi mia za-

wiadomi o tern starszego prezydenta, wykaza kwalifikacye
przepisane i zoy przysig; przeciw orzeczeniu mona byo
odwoa si do sdu kocielno-pastwowegó. W razie gdyby
kapitua na danie starszego prezydenta w przypadku
oprónienia biskupstwa nie ustanowia zarzdcy (a nie mogy
go wedug prawa kanonicznego ustanawia kapituy tam.

gdzie biskup zosta usunity przez rzd), minister mia miano-
wa komisarza dla zarzdu majtkowego. Na probostwa
oprónione dozwalaa ustawa ustanawia duciownyci pa-

tronom, wzgldnie gminom. W tyme roku ustawa zaostrzya
poprzedni o ksztaceniu duciownych; jeli wbrew ustawom
majowym nadano posad duchownemu, lub jeli zachodzia
obawa, i to zajdzie, móg starszy prezydent majtek przy-

naleny obj w sekwestr. Jeli wbrew tyme ustawom
nadanoby kocielny urzd, móg obsadzi go patron lub

gmina. Ustaw z r. 1875 oddano zarzd majtku kocielnego
dozorom kocielnym czysto wieckim, wybieranym przez

gmin, z wyczeniem proboszcza, a spory, wynikajce midzy
gmin a proboszczem, czy te z biskupem, oddano sdowi
kocielno-pastwowemu. To w r. 1876 nadzór nad
majtkami biskupstw, jak i zakadów biskupowi podlegaj-

cych, oddano rzdowi, a nawet w r. 1878 dodano temu nadzo-

rowi prawo egzekucyi. W r. 1875 rozporzdzeniem za-

strzeono, i religii w szkoach mog uczy tylko osoby przez

rzd powoane, t. j. wic wieckie zwyczajnie, i to pod

nadzorem rzdowym.
By za przymusi do wykonywania tych ustaw, w r. 1875

ustaw zastrzeono, i maj by w razie niesuchania ich

odjte dochody pastwowe biskupom, duchownym wogólc.

czy te instytucyom (t. zw. Sperrgesetz). Wstrzymano te \n

praktyce w licznych bardzo przypadkach wypat rodkó^N

pieninych, które skarb pastwa dostarcza kociooT^i

katolickiemu.

Poprowadziy te Prusy (lal(\j akcy co do zakonó^N

katolickich. Ustaw z r. 1875 nakazano zamknicie d<

6 miesicy zakonów i kongregacyi z wyjtkiem tych, którt

I
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zajmoway si opiek chorych; i te jednak zostay poddane
pod dozór rzdowy i mogy by zaml^nite rozporzdzeniem
królewskiem. Majtek zamknitych klasztorów objo
pastwo.

Take ustawy cesarstwa niemieckiego, w wszystkich
pastwach Rzeszy obowizujce, uzupeniy t akcy. Ustawa
cesarstwa z r. 1874 postanowia, i duchownemu, usunitemu
z urzdu przez wyrok sdowy lub te skazanemu wedug
ustaw majowych, moe policya zakaza pobytu w pewnycli

powiatach lub miejscowociach oznaczonych, a nawet i moe
by pozbawiony obywatelstwa i zmuszony do opuszczenia

granic pastwa; dopuszczona bya apelacya od tego zarz-
dzenia do sdu kocielno-pastwowego.

W r. 1874 ustawa pruska wprowadzia luby cywilne

jako obowizujce; w rok póniej ustawa pastwa nie-

mieckiego rozszerzya obowizek lubów cywilnych na obszar

caego cesarstwa, i to z zakazem zawierania lubu kocielnego
przed cywilnym, oraz przekazaa kompetency w sprawach
maeskich wycznie sdom wieckim.

Koció, tak duchowni, jak wieccy, zachowywali si
wobec prawie wszystkich tych uchwa cigle odpornie, mimo
licznych kar wizienia (nawet na biskupów) i pieninych,
mimo wydala i zamykania pac. Jedynie zgodzi si koció
na uznanie ustawy o wieckich dozorach kocielnych; prze-

prowadzon te zostaa ustawa o lubach cywilnych obo-

wizkowych.
Po kilku latach walka ta zacza sabn. W r. 1880

uchwalon zostaa nowela do tych ustaw w sprawach
kocielnych, która dozwolia duchownym, ustanowionym
zgodnie z ustawami (t. j. pfzed rokiem 1873), na
wykonywanie czynnoci duchownych w parafiach, gdzie

probostwo wakowao lub gdzie proboszcz z powodu przeszkód

nie móg wykonywa obowizków; nieco rozszerzya

ono dziaania pozostaych zakonów, a przedewszystkiem

dzielia — lecz tylko do koca roku 1881 — ministrowi

prawo, by w biskupstwach oprónionych, lub gdzie biskupa

usunito, dozwala na ustanowienie zarzdcy bez przestrze-

gania przepisów ustaw krajowych o przysidze, oraz na wy-
pat rodków pastwowych dla takiego biskupstwa. Pewien
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uytek zrobiono z tej ustawy; zamianowano kilku biskupów,
usunito niektóre zarzdy pastwowe w biskupstwach,
zaczto wypaca dotacye pastwowe, ustanawia ksiy
nauczycielami religii. Nie miaa ona jednak znaczenia dla

Prus Zachodnici i Poznaskiego. Druga nowela, z r. 1882,
przeduya te uprawnienia, jakie dawaa rzdowi poprzednia,

do 1. kwietnia 1884 r., nadto ustawa ta dozwolia królowi na
uaskawianie biskupów usunitych, rzdowi na zwalnianie od
wykazywania egzaminu kocielno-pastwowego tych kan-
dydatów, którzy z filozofii oraz z historyi i literatury nie-

mieckiej mieli stopnie dobre, a nawet zwalnianie i od innych
wymogów ustaw majowych, usuna te mono ustana-

wiania proboszczów przez patronów, wzgldnie gminy. Po-

zostaa ta ustawa bez znaczenia, gdy duchowni o takie

dyspenzy nie zgaszali si wobec zakazu wadzy kocielnej,

a proboszczów i tak patronowie ani gminy nie ustanawiali.

Waniejsz bya trzecia nowela z r. 1883 (t. zw. Mainau-

gesetz). Ograniczya kompetency sdu kocielno-pastwo-
wego, dozwolia na wykonywanie czynnoci duszpasterskich

przez innych duchownych we wszystkich parafiach, gdzie nie

byo proboszcza, na bierzmowanie w dyecezyach, pozbawio-

nych biskupów, a przedewszystkiem zniosa obowizek
przedstawiania duchownych starszemu prezesowi, o ile

chodzio o duchownych, którzy mogli by kadej chwili

odwoani, oraz si pomocniczych i zastpczych, a wi(
umoliwia ustanawianie swobodne ze strony kocioa wi

karyuszy i kapelanów i zastpienie w ten sposób proboszczów,

których w niezliczonej iloci parafii zgoa brakowao.
W r. 1883 usunito te przewanie — jednak nie w

Poznaskiem — zamknicie dochodów pastwowych, dozwo
ono prawie wszystkim duchownym wygnanym na powrót d«

kraju. W r. 1887 przywrócono rozporzdzeniem pierwotna

formu przysigi biskupów. Wreszcie dwiema ustawami

z r. 1886 i 1887 zakoczono t. w. walk o kultu^(^ Znai zn:i

cz przepisów ustaw z r. 1873—1875 zostaa cofnita.

Najwaniejsz koncesy ze strony kocioa byo, i w r. 188^>.

jeszcze przed wydaniem wspomnianej ustawy z tego roki;

zgodzi si Rzym na zgaszanie duchownych na urzd>

kocielne, które wtedy byy oprónione, za po wydaniu t(
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ustawy na przyjcie zasady zgaszania. Ta zasada zostaa
wic utrzyman, lecz usunito zgaszanie przy ustanawianiu
tylko zarzdców parafii, co tern waniejsze, i zniesiono
przymus staego obsadzania parafii; specyalny egzamin
kocielno-pastwowy, wzgldnie wykazanie dobrych po-
stpów w jego przedmiotach, zupenie usunito. Prawo
protestu za ze strony starszego prezydenta przyznano tylko
przy nadawaniu probostw jako staych, okrelono te mono
protestu tak, i przysugiwa on rzdowi co do nieod-

powiednioci duchownego ze wzgldów obywatelskich lub

pastwowych. Co do biskupów, to przyznano na stae rzdowi
prawo dyspenzowania od nowej roty przysigi.

W zakresie ksztacenia duchownych utrzymane zostay
przepisy o ksztaceniu duchownych na wydziaach teologicz-

nych, lecz uznano za równorzdne studya w naukowych
zakadach biskupich, które istniay przed rokiem 1873, a
wtedy zostay przywrócone, a nawet dozwolono na tworzenie

nowych; w Chemie przywrócono seminaryum biskupie jednak
dopiero w r. 1887, a Poznaniu i Gnienie ledwie w r. 1899.

Ale statuty, plan nauki, który powinien odpowiada planowi
studyów teologicznych uniwersyteckich, oraz nazwiska dy-

rektora i nauczycieli musiay by podawane do wiadomoci
rzdu, a nauczyciele, poddani niemieccy, mieli posiada kwali-

fikacye takie, jak do wykadania na uniwersytecie. Pod
podobnymi warunkami dozwolono na konwenty biskupie dla

ksztaccych si na ksiy; pozosta nadzór pastwa i co do
zakadów dla emerytów.

Zachowany zosta przepis, i kary na wieckich mogy
by tylko kocielne, zreszt ustawa z 13 maja 1873 r. zostaa

zniesiona. Przywrócono moc wadzy dyscyplinarnej papiea,

zniesiono obowizek donoszenia rzdowi o wymierzaniu kar

dyscyplinarnych, zachowano jednak znaczne ograniczenia w
nakadaniu kar dyscyplinarnych kocielnych przez biskupa.

Sd kocielno-pastwowy zosta usunity, jak i mono
apelacyi. Przywrócono swobodne suby boej wykonywanie
przez duchownych i dozwolonych zakonników. Przywrócono

proboszczom przewodnictwo w dozorach kocielnych, o ile

przed rokiem 1873 nie byo ono zastrzeone dla wieckich, z

wyjtkiem przecie dyecezyi poznasko-gnienieskiej, co do
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której pozostawiono uregulowanie tej kwestyi rozporzdzeniu
królewskiemu. Zniesiono reszt ustawy o zarzdzie majtku
w dyecezyach wakujcych. Pozosta jednak nadzór pastwa
nad zarzdem majtku biskupów i instytucyi i fundacyi
podlegych kocioowi. Zatrzymane kocioowi kwoty z

ustawy t. zw. Sperrgesetz zwrócono w r. 1891 do rozdziau
midzy poszkodowanych.

Co do zakonów, to dozwolono w ustawie z r. 1886
ministrowi na rozszerzenie pola dziaalnoci tych, które byy
dopuszczone, a nastpnie nawet w ustawie z r. 1887 do-

puszczono — z zastrzeeniem w kadym wy'padku zgody
rzdu — zakony i kongregacye, które si oddaway pomocy
w duszpasterstwie, wiczeniu w mioci )liniego, nauczaniu
i wychowywaniu dziewczt w wyszych zakadach, oraz pro-

wadzeniu ycia kontemplacyjnego. Dozwolono na ksztacenie
misyonarzy dla zagranicy. Majtek zakonów mia by zwró-
cony. Jednake rozporzdzeniem królewskiem mogy by te

zakony kadej chwili zamknite, a wogóle podlegay nadzo-

rowi pastwa. W r. 1888 przyznano te przywróconym klaszto-

rom prawa korporacyjne (t. j. stanowisko osoby prawnej).

W r. 1894 dozwolono powrotu Redemptorystom i zakonnikom
w. Ducha, wreszcie w r. 1904 powrotu poszczególnym czon-
kom Zakonu Jezusowego, lecz nie Zakonowi. W prowincyach
polskich jednak rzd po tej ustawie nie dawa pozwole na
osiedlanie si zakonów.

Z ustaw cesarstwa w mocy pozostaa ustawa o lubach
cywilnych. Ustaw o usuwaniu z granic pastwa duchownych
cofnito w r. 1890.

11. Prawa obywatelskie.

Literatura: Eónne, Das Staatsrecht t. I. 2. §§ 89—108;
Bornhak, Staatsrecht t. III. §§ 165, 169—170, 173, 182, 223-226.

Niektóre z wolnoci obywatelskich, bardzo nieliczne

zrcszi, znao pastwo pruskie ju w pierwszej poowie
XIX stulecia. Rozszerzenie ich przyniosa ustawa z r. 1842,

za gównie konstytucye z r. 1848 i 1850. Na ogó jednak

wolnoA* i te w Prusiech pozostay mniejsze, ni w innych

i
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pastwach europejskich; czciowo nawet je potem ograni-
czono.

Wolno . swobodnego wyboru miejsca
zamieszkania i zawodu. Wolno swobodnego
przenoszenia si z miejsca na miejsce, czy to w celu staego
osiedlenia si czy te dla chwilowego pobytu, przyniosa
Prusom ju ustawa z r. 1842; pozostay jednak i nadal w
yciu przepisy policyjne, które nie naruszay wprawdzie
zasady swobody przenoszenia si, day jednak zachowania
pewnych formalnoci, jakich naleao dopeni. Osiadanie w
miastach byo utrudnione przez opaty, jakie przewidywaa
ordynacya miejska z r. 1853. Dopiero ustawa zwizku
pónocno-niemieckiego z r. 1867 w peni zapewnia zasad
wolno-przesiedlnoci; poza tem ograniczenia co do staego
zamieszkania moliwe byy ze wzgldu na tych, którzy byli

karani, jako skutek kary, i co do osób, które odwoyway si
do dobroczynnoci publicznej, nie mogc si same utrzyma.
Nie byo tej gwarancyi jednak co do obcych poddanych; w
stosunku do obcych poddanych, gównie Polaków,
skorzystano z tego na wielk skal w r. 1884/5, wydalajc od
lat osiadych, i to w wielu tysicach (t. zw. rugi pruskie). Nie

dopuszczano te ich potem do osiedlania si, nawet do prze-

bywania duszego. Dopiero w r. 1890 dozwolono na przyjazd

robotników obcych poddanych na roboty (po 1. kwietnia), z

zastrzeeniem, i musz przed 15. listopada kraj opuci.
Napyw ten wzmaga si odtd, a sta si potrzeb ze wzgldu
na brak rk do pracy w rolnictwie niemieckiem. Czasokres

dla dozwolonego pobytu robotników rolnych przeduono
nawet kilkakrotnie w latach 1898—1900 tak, i ostatecznie

mogli przebywa w pastwie pruskiem od 1. lutego do

20. grudnia. Jednake wprowadzono znaczne ograniczenia co

do tego ich pobytu. Od r. 1905 nie wolno byo obcokrajowcom
polskiej narodowoci pracowa w charakterze robotników w
fabrykach i przemysowych zakadach. Iniii, wic robotnicy

rolni, mogli by zatrudniani, lecz tylko za zezwoleniem

landrata, pod warunkiem, e obok polskich bdzie zajmowa
waciciel ziemi i innych robotników, i e polskich bdzie
trzyma oddzielnie; jeli chodzio o onatych robotników z

onami, potrzebne byo pozwolenie prezesa rejencyi; robotni-
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ków musia zgosi przyjmujcy ici wadzy policyjnej do
24 godzin, w razie wydalenia ich z kraju ponosi koszty; ro-
botnicy ci (tyczyo si to tylko Polaków) ponosili opaty na
ubezpieczenie od wypadków, lecz nie nabywali adnych praw
do premii. Od r. 1907 obowizani zostali ci robotnicy z

Austryi i Rosyi mie karty legitymacyjne, które wydawano
im na granicy ze strony t. zw. Feldarbeiterzentrale; w tych
kartach musia by wymieniony pracodawca, przynajmniej
wic na granicy ju musia zawrze robotnik ugod o
prac, bez zgody wadzy nie móg on te zmieni pracodawcy.

Wolno przenoszenia ^ si poza granic pastwa, czyli

emigracyi, dawa ju landrecht pruski. Zniesiono j w r. 1812
ze wzgldu na ówczesne stosunki, przywrócono przecie
znowu w r. 1818. T wolno zagwarantowaa ustawa z r.

1842, jak i konstytucye; pozostay ograniczenia emigracyi
tylko ze wzgldów na obowizanych do suby wojskowej
(bdcych w wieku popisowym).

Wyranej gwarancyi wolnoci wyboru zawodu nie za-

wieray konstytucye; wynikao to jednak z ogólnej zasady
wolnoci osobstej. Ograniczenia co do wyboru zawodu istniay
o tyle, i w przemyle dano dowodu uzdolnienia i zoenia
opat, co w peni jeszcze utrzymywaa — wraz z przymusem
cechowym — ustawa z r. 1849. Dopiero ustawa przemysowa
zwizku pónocno-niemieckiego z r. 1869 usuna te przepisy,

wprowadzajc zasad wolnoci przemysowej.
Gwarancye wolnoci osobistej i prawa

domowego. Jeszcze przed ogoszeniem konstytucyi

oktrojowanej z r. 1848 wydane zostao osobne prawo 24

wrzenia 1848 r. o ochronie wolnoci osobistej. Zatwierdzia

je czciowo konstytucya oktrojowana, a po ogoszeniu nowej
konstytucyi z r. 1850, która ponowia ogólnie to zarczenie,

w tyme roku 1850 uchwalona zostaa i publikowana nowa
ustawa o ochronie wolnoci osobistej z 12 lutego 1850 r.

Zapewniay te konstytucye i ustawy, i aresztowa wolno

tylko w cile okrelonych formach i przypadkach. W zasadzie

aresztowanie mogo nastpi jedynie na pisemny rozkaz wa-
dzy sdziowskiej, który mia by dorczony przy aresztowaniu

lub najdalej w cigu dnia nastpnego (Yerhaftung). Mogo
jednak aresztowanie (voriaufige ErgnMluni:-. Festnahme) na-

I
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stpi bez rozkazu sdziego, przez policy lub inne uprawnione
wadze, jeli dopuszczajcy si karygodnego czynu zosta
przyapany na gorcym uczynku, ale i póniej, jeli wyoniy
si podejrzenia o takie czyny a zachodzia obawa ucieczki,

oraz jeli ciodzio o wasn obron uprawnionych do
aresztowania osób albo o zachowanie porzdku publicznego
lub publicznej moralnoci (polizeiliche Yerwahrung). W tych
wypadkach jednak aresztowania bez nakazu sdziego musia
aresztowany by najdalej drugiego dnia dostawiony do pro-

kuratora przy waciwym sdzie dla uczynienia odpowiedniego
wniosku oraz przesuchany przez odpowiedniego sdziego;
inaczej naleao go wypuci na wolno.

Z gwarancy bezpieczestwa przeciw uwizieniu po-

czono w konstytucyach gwarancy prawa domowego, które

bliej okrelono w ustawie o wolnoci osobistej z r. 1850.

Wbrew woli wolno byo do domu wej wadzy— z wyjtkiem
okrelonych przypadków — tylko na podstawie urzdowego
nakazu, zwaszcza o ile chodzio o czas nocny, i tylko stosownie

do przepisów prawa moga si odbywa rewizya, przy

wspóudziale sdziego, wzgldnie policyi; zajcie listów

otwartych i papierów dozwolone zostao w razie aresztowania

lub rewizyi, poza tem za, o ile chodzio o ledztwo lub

dochodzenia; gdy jednak konstytucya z r. 1848 poza przy-

padkiem aresztowania i rewizyi dopuszczaa zajcia listów i

papierów tylko na rozkaz sdziego, w r. 1850 osabiono t
gwarancy, dozwalajc na to i innym wadzom.

Te przepisy nie tyczyy si tajemnicy listowej, t. j. listów

zamknitych, któr specyalnie zagwarantowano tak, i listy

mogy by otwierane tylko w razie ledztwa, wic na rozkaz

sdziego, oraz w czasie wojny. x

Na ogó te gwarancy byy bardziej skpo wymierzone,

ni w innych ustawach konstytucyjnych, ni n. p. w Austryi;

liberalniejsze przepisy — nie tylko te zreszt — konstytucyi

z r. 1848 ograniczono w nastpnej z r. 1850.

Nietykalno wasnoci. Nienaruszalno

prawa wasnoci bya w Prusiech uznana oddawna. Land-

recht pruski zna tylko przymusowe kupno nieruchomoci

przez pastwo dla publicznej potrzeby. Dopiero ustawa kole-
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jowa Z r. 1838 bliej okrelaa prawo wywaszczenia na rzecz
kolei.

Konstytucye z r. 1848 i 1850 zagwarantoway w zasadzie
nienaruszalno prawa wasnoci; wywaszczenie mogo
wprawdzie nastpi, tylko jednak ze wzgldów dobra
publicznego, i to za odszkodowaniem. Przez dugi czas bra-

kowao przecie ogólnej ustawy, któraby t kwesty nor-

mowaa; tylko specyalne ustawy okrelay co do pewnych
wypadków wywaszczanie nieruchomoci, jak: wczeniejsza
ustawa kolejowa z r. 1838 lub póniejsza o budowlach wod-
nych w r. 1848, a co do ruchomoci szereg rónych ustaw, ale

tylko wycznie dla celów wojskowych, zwaszcza w czasie

wojny. Bardzo szerokie zastosowanie znalazy one w czasie

wielkiej wojny.

Wywaszczenie nieruchomoci okrelia bliej dopiero

ustawa pruska z r. 1874; jakkolwiek ustawodawstwo co do
tej kwestyi przyznane zostao Rzeszy, jednake ustawy dla

caego pastwa nie wydano, tak e w mocy pozostaa ta

ustawa z r. 1874.

Wedug ustawy tej do wywaszczenia trzeba byo rozpo-

rzdzenia królewskiego a jedynie dla sprostowania lub

rozszerzenia publicznej drogi albo zamiany drogi prywatnej

na publiczn, o ile grunty leay poza miastem lub wsi i nie

stay na nich budynki, wystarczao orzeczenie wydziau ob-

wodowego; wystarczao te orzeczenie wydziau obwodo-

wego, jeli chodzio o czasowe (do lat trzech) ograniczenie

prawa wasnoci. Za wywaszczenie naleyo si pene odszko-

dowanie, które oznacza — jeli nie przyszo do zgody —
wydzia obwodowy; przeciwko temu orzeczeniu suya in-

teresowanym zwyka droga sdowa.
Spraw ogranicze wasnoci nieruchomoci w obrbie

twierdz i wynagrodzenia za nie okrelia osobna ustawa z r.

1871, to osobno okrelone, zostay wypadki wywaszczenia

w interesie górnictwa. M
Poza ramy konstytucyi co do dopuszczalnoci wywasz- 'H

czeniajedynie na cele publiczne poszaustawa z r. 1908, wydana
tylko dla Prus Zachodnich i Poznaskiego, która dozwolia

istniejcej tam od r. 1886 komisyi kolonizacyjnej na wy-

waszczenie ziemi do wysokoci 10.000 hektarów, a to <lhi
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zakadania na nici kolonii niemieckici; wolno jednak byo
wywaszcza jedynie w tych okrgach, w których zabezpie-
czenie ywiou niemieckiego nie byo inaczej moliwe, jak
przez wzmocnienie lub zaokrglenie osad niemieckich za
pomoc tworzenia kolonii; tylko potrzebne w tym celu grunty
mogy by wywaszczone, wic nie posiadoci wociaskie,
ale jedynie wiksze, które mogy by na kolonie przekszta-
cone. Wykluczone zostay od wywaszczenia: kocioy, cmen-
tarze oraz grunty nabyte przed 26. lutego 1908 r. dla kocioa,
stowarzysze wyznaniowych i fundacyi dobroczynnych. O
wywaszczeniu decydowaa komisya kolonizacyjna.

Wprowadzone zostay w Prusiech i ograniczenia co do
rozporzdzania wasnoci. Tak w r. 1896 wprowadzono
zasad niepodzielnoci dla woci rentowych oraz dla po-

siadoci, tworzonych przez t. zw. komisy kolonizacyjna.

Ograniczono te mono zakadania nowyci osad. Wedug
ustawy pruskiej z r. 1876 o tworzeniu nowych osad do
zakadania osady w miejscowoci zabudowanej potrzebny by
tylko konsens budowlany; jeli cliodzio o wzniesienie budyn-

ków poza miejscowoci zabudowan, to ustawa ta zastrzegaa

potrzeb pozwolenia ze strony wadzy, którego jednak rzd
móg odmówi tylko w pewnych warunkach, gdy chodzio
n. p. o uregulowanie kwestyi dróg i t. d. Dopiero pod
koniec XIX. wieku w polskich prowincyach zaczto tamowa
na podstawie tej ustawy zakadanie nowych osad przy par-

celacyi, a to przez daleko posunite wymagania, od których

czyniono zalenem wydanie konsensu budowlanego. Nowela

do tej ustawy z r. 1904 dalej jeszcze posuna te prawne

ograniczenia, a specyalnie cile stosowano j w tych dwóch
dzielnicach polskich. Wedug noweli wymagany by konsens

wadzy zarówno, jeli chodzio o wznoszenie zabudowa poza

miejscowoci ju zabudowan, jak równie, jeli miay by
budynki wznoszone przy parcelacyi cakowitej lub czciowej
jakiej posiadoci na kilka mniejszych nowych. Pozwolenie

wydawa wydzia powiatowy, móg go jednak odmówi, jeli

zachodziy pewne specyalne w ustawie okrelone warunki.

W Poznaskiem jednak i w Pnisiech Zachodnich wydzia
powiatowy musia odmówi wydania konsensu, jeeli petent

nie przedoy powiadczenia prezesa rejencyi, e osada nowa



108 Poznaskie i Prusy Zachodnie.

nie sprzeciwia si ustawie z r. 1886 o popieraniu kolonizacyi
niemieckiej; w praktyce w ten sposób prawie uniemoliwiono
parcelacy polsk z wyjtkiem parcelacyi t. zw. ssiedzkiej,
t. j. midzy ssiadów, przyczem nie trzeba byo wznoszenia
nowych budynków, bo oni tylko grunty dokupowali, majc
ju niedaleko zabudowania. Parcelacy t uatwi sposób
przeprowadzenia poprzednio uwaszczenia wocian, miano-
wicie i im czsto grunty uwaszczone wymierzano na gra-
nicach folwarku.

Wolno druku. Ju w XVIII, stuleciu wykony-
way Prusy cenzur w rozlegych granicach; na nowo zostaa
ona unormowan w pocztkach tego okresu. Postanowienie
Zwizku niemieckiego z r. 1815 zapowiadao wolno prasy w
Niemczech; zgromadzenie Zwizku miao zaj si przy pierw-
szem zebraniu przygotowaniem jednolitych zasad tej wolnoci.
Zamiast tego jednak prawo prasowe Zwizku niemieckiego
z r. 1819 orzeko na razie na lat 5, i pisma objtoci poniej
20 arkuszy maj podlega cenzurze; to postanowienie prze-

duono w r. 1824 bez ograniczenia czasowego. W Prusiech

z publikacy uchway Zwizku z r. 1819 ogoszono osobny
edykt w sprawach cenzury, znoszcy wszelkie poprzednie

specyalne ustawy; w r. 1824 odnowiono go, a i póniej jeszcze

uzupeniano. Swobod druku zabito zupenie, cenzur
rozcignito na wszelkie druki.

Dopiero w r. 1842 usunito cenzur z ksiek wikszych
rozmiarów, ponad 20 arkuszy, o ile na tytule podany by autor

i nakadca, a w r. 1843 ogoszono dwie liberalne instrukcye.

W tyme roku zorganizowano urzdy cenzorskie, a prze-

dewszystkiem utworzono wyszy sd dla cenzury (Ober-

zensurgericht), do którego wolno byo wnosi zaalenia z po-

w^odu zakazu druku. Szybko po sobie szy dalsze zmiany;

w r. 1848, przed ogoszeniem konstytucyi, wydano prawo

prasowe, które znioso cenzur, ale zawierao szereg wa-

runków i przepisów co do ogaszania drukiem zwaszcza pism

peryodycznych, oraz wprowadzao kaucy dla pism poli-

tycznych; ten obowizek kaucyi znioso rozporzdzenie o

niektórych prawach obywatelskich, nim jeszcze wszed w
ycie. Nadzwyczajnie liberalne przepisy przyniosa konsty-

tucya oktrojowana z r. 1848, która zapewniaa wolno prasy,

I



Wolno druku. 10Q

zarczajc, e pod adnym warunkiem i pod adnym wzgl-
dem nie moe by ona ograniczona ani przez cenzur, ani przez
koncesye, kaucye, stemple i t. d. Przestpstwa prasowe od-
dawaa sdom przysigych. Lecz ju w kilka miesicy
póniej, w r. 1849, oktrojowano rozporzdzeniem tymczasow
ustaw prasow, zawierajc znaczne ograniczenia swobody
druku, przecie bez wprowadzenia cenzury i kaucyi. Przedo-
ona sejmowi do zatwierdzenia ustawa nie przysza pod
obrady. Konstytucya za z r. 1850 wprawdzie zawieraa
gwarancy wolnoci prasy i zakaz cenzury, lecz dozwalaa na
ograniczenia prasy z tem zastrzeeniem, e musz one by
ustanowione w drodze ustawodawczej. Lecz najprzód
ubocznie, a nastpnie w oktrojowanem nowem rozporzdzeniu
jeszcze z r. 1850 wprowadzono szereg przepisów o ograni-

czeniu prasy, uzupeniajcyci rozporzdzenie z r. 1849.

Na tej faktycznej podstawie przyszo w r. 1851 przy
wspóudziale sejmu do wydania nowej ustawy prasowej.

Przemys drukarski, jak ksigarski w wszystkicli odmianaci,
pozosta wolny, lecz ksigarzowi czy drukarzowi naoono
obowizek wykazania uzdolnienia wobec osobnej komisyi
egzaminacyjnej. Sprzeda, kolporta druków, jak i afiszo-

wanie ici uzaleniono od nadania koncesyi. cile uregulo-

wano obowizek przedkadania egzemplarzy wadzy pod kar.
Dla pism peryodycznycli, które w najszerszem znaczeniu

zajmowa si miayby sprawami politycznemi, naoono obo-

wizek skadania kaucyi oraz oznaczania odpowiedzialnego

redaktora. Unormowano przepisy ostre o konfiskacie i t. d.

Ustawa pozostawiaa jeszcze waciwo sdów przysigyci
dla przestpstw najciszycli, drukiem popenionych; zniosa

i to jednak póniej ustawa z r. 1854. Odpowiedzialnoci za

przestpstwo, popenione drukiem, szerokie zakrelono gra-

nice, pocigajc do niej nie tylko autora i redaktora od-

powiedzialnego, ale take nakadc, komisyonera i drukarza.

Cay szereg przepisów okrela specyalne przestpstwa

prasowe. Dalej jeszcze idce ograniczenia, a to w kierunku

dania wadzy prawa zakazu pism i gazet, zawarte w oktrojo-

wanem rozporzdzeniu z r. 1863, zostay jednak przez sejm,

któremu go przedoono, odrzucone.

Dopiero ustawa prasowa cesarstwa z r. 1874 przyniosa



1

1

o Poznaskie i Prusy Zachodnie.

pen wolno dniku; zniosa kaucye i koncesye; wprowadzia
tylko odpowiedzialno sdow na redaktorów odpowie-
dzialnych, okreliamono konfiskaty, któr moga zarzdzi
i wadza policyjna, z obowizkiem jednak oddania sprawy do
12 godzin sdowi.
Wolno stowarzysze i zgromadze.

Prawo tworzenia stowarzysze byo w Prusiech niesychani o

ciasne; przepisy landrechtu jeszcze uzupeni, i to za

cieniajco, edykt z r. 1798, odnowiony w r. 1816 i roz-

cignity na ca monarchi prusk. Pastwo miao prawo
zakazania kadego stowarzyszenia, które uznawao za

szkodliwe, a wogóle za zakazane uwaao zwaszcza takie,

któreby dyy do jakich zmian w ustroju. Oczywicie wobec
tego mogy istnie tylko bardzo anemiczne zwizki. Zwizek
niemiecki zakaza w r. 1832 prawie zupenie zgromadze, jak

i stowarzysze politycznych; ogoszono zaraz to postanowienie

i w Prusach, jednak dla prowincyi, które w skad zwizku
niemieckiego nie wchodziy, t. j. dla Prus i Poznaskiego,
dopiero w r. 1845.

Jeszcze przed wydaniem pierwszej pruskiej konsty-

tucyi w rozporzdzeniu o niektórych podstawach przyszej

konstytucyi zniesiono dotychczasowe przepisy, ogranicza-

jce swobod w zawizywaniu stowarzysze i odbywaniu
zgromadze. Dozwolone zostay bez ogranicze zebrania —
byle bez broni — w lokalach zamknitych, zgromadzenia pod
goem niebem dopuszczono za pozwoleniem wadzy. Równie
bez pozwolenia dozwolono zawizywa stowarzyszenia, byle

nie w celach, które sprzeciwiaj si ustawom karnym. Po
nawrocie w r. 1848, kiedy chwilowo zakazano zgromadze
ponad 20 osób, znowu na stanowisku ustawy o niektórych

podstawach konstytucyi stana konstytucya z r. 1848; prze-

pisy, tyczce si porzdku zgromadze i stowarzysze, miay
by wydawane tylko w drodze ustawy. Konstytucya z r. 1 850,

przejmujc th przepisy, w pewnej mierze jednak cieni:!
swobody, dopuszczaa bowiem mono ograniczenia —
zreszt take jedynie w drodze ustawy — towaraystw
politycznych, a n.iwct czasowy ich zakaz. Tak
ustaw, uzupeniajc przepisy konstytucyi, tyczc si
uregulowania prawa zebra i zawizywania stowarzysze,

I
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wydano w r. 1850. W ustawie tej pomieszczono szereg

ograniczajcych zarzdze; zgromadzenia w sprawach publicz-

nych nakazaa ustawa zgasza na 24 godzin przedtem; gdyby
takie zgromadzenie w cigu godziny od oznaczonego terminu

nie rozpoczo si, to uwaao si je jako zebranie nie zgo-
szone, taksamo, jeliby zgromadzenie po pauzie duej ni
godzinnej chciao obradowa; zgromadze pod goem niebem
dozwolono tylko za specyalnem pisemnem pozwoleniem
wacjzy, a zgaszane miay by na 48 godzin poprzednio, z

wyjtkiem zwyczajowych obchodów i religijnych zebra, dla

których nie potrzeba byo zgoszenia ani pozwolenia; po-

zwolenia wolno byo wadzy odmówi, jeliby zachodzio
niebezpieczestwo dla publicznego bezpieczestwa lub po-

rzdku. Na zebranie policya miaa prawo wysya
swoich urzdników, którzy je mogli rozwiza, jeli

na zgromadzeniu przyszo do zachty do czynów karygod-
nych, lub te jeli czonkowie jacy przyszli uzbrojeni. Za-

kazane zostay zgromadzenia pod goem niebem w obrbie
dwóch mil od rezydencyi wadzy i miejsca obrad sejmu.

Stowarzyszeniom, majcym na celu wpywanie na
sprawy^ publiczne — z wyjtkiem stowarzysze dla spraw
wyborczych — nakazano zgaszanie statutów i spisu czon-
ków; stowarzyszeniom, które zamierzaj sprawy polityczne

omawia na zgromadzeniach, zakazano przyjmowania na
czonków kobiety i modzie, jak i dopuszczania ich do
zgromadze, oraz porozumiewania si z innemi takiemi
stowarzyszeniami, czy to listownie, czy te przez komitety,

wydziay i t. d. Policya moga takie stowarzyszenie w tych

wypadkach zamkn tym^czasowo; o rozwizaniu decydowa
sd na wniosek prokuratora. Wszystkie przestpstwa z tej

ustawy wyjto z pod kompetencyi sdów przysigych.
Zawizane zgodnie z ustaw stowarzyszenia nie miay

mie praw korporacyi, t. j. stanowiska osoby prawniczej; to

uczyniono zalenem od udzielenia tych praw przez wadz.
Ogólnej ustawy o warunkach udzielania takich pozwole
jednake nie wydano; pozostawiono wic t spraw zupenie
rkach rzdu.
Ustawa ta z r. 1850 zapewnia bardzo siln ingerency

wadzy rzdowej tak na zgromadzenia, jak stowarzyszenia,4
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majce publiczne cele na oku. W praktyce oczywicie zaleao
wic tu bardzo wiele od dowolnoci rzdu, kierujcego si raz
takimi, to innymi wzgldami. Szczególnie w W. Ksistwie
poznaskiem ustawa ta bya wykonywana w sposób, który
wprost uniemoliwia zarówno zwoywanie zgromadze, jak
i tworzenie stowarzysze o szerszych jakich granicach
dziaalnoci spoecznej. Bardzo silnie daa si te ustawa we
znaki spoeczestwu polskiemu tej prowincyi. Na pewien
czas ograniczenia zgromadze zostay jeszcze zaostrzone, a to

ustaw cesarstwa z r. 1878 przeciw „ogólnie szkodliwym
deniom socyalistów". Miano zakazywa zgromadze, w
których si ujawniay denia socyalistyczne, komunistyczne,
skierowane ku obaleniu porzdku pastwowego; miano za-

kazywa zebra, co do których mona byo przypuszcza
choby, e w tym duchu zostay zwoane, tosamo
uroczystoci publicznych i pochodów z tego ducha pyncych.
Ustawa zawieraa te surowe postanowienia karne. Ustawa
miaa obowizywa tylko czasowo, do r. 1881, lecz nastpnie
przeduono j na 3^, potem trzechkrotnie jeszcze za kadym
razem na 2 lata; dopiero w r. 1890 przestaa ona obowizywa.
Pozostay nadal w mocy przepisy ustawy z r. 1850.

Wreszcie w r. 1908 wydano liberalniejsz ustaw o

zgromadzeniach, a to jako ustaw Rzeszy o wolnoci zgro-

madze dla celów nie sprzeciwiajcych si ustawie karnej.

Ograniczenia zgromadze dopuszczono, o ile byy przewi-

dziane w teje ustawie i w innych ustawach Rzeszy, za na

podstawie ustawodawstwa poszczególnych pastw tylko o

tyle, o ile chodzio o uprzedzenie bezporedniego niebezpie-

czestwa dla ycia i zdrowia uczestników zebrania.

Zgromadzenia prywatne zostay uznane za zupenie wolne

od wszelkiej kontroli ze strony pastwa. Zgromadzenia
publiczne miay by zgaszane na 24 godzin przedtem u

wadzy policyjnej, która wydawaa zaraz zawiadczenie zgo-
szenia, ale i takie zgromadzenia nie musiay by zgaszane,

jeli je ogoszono publicznie (przez plakaty, w dziennikach i

t. d., co dokadniej okrelono w rozporzdzeniu). To nie

trzeba byo zgasza zgromadze przedwyborczych, oraz zgro-

madze przedsibiorców i wacicieli kopalni, jak i robotników,

czeladników i górników, majcych na celu omówienie sprawy
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polepszenia bytu. Zwoywanie jednak zgromadze publicz-
nych, pod goem niebem urzdzanych, jak i urzdzanie po-
chodów publicznych (z wyjtkiem zwykych pogrzebów
i pochodów weselnych) wymagao zezwolenia wadzy po-
licyjnej; musiao by takie pozwolenie uzyskane na/24 godzin
przedtem. Wadza policyjna obowizana bya zaraz da odpo-
wied na pimie, a zakaza moga jedynie w tych wypadkach,
jeli zachodzia obawa co do naruszenia bezpieczestwa
publicznego; wic n. p. dla procesy! lub pogrzebów nie-

zwykych (za takie w praktyce uwaano pogrzeby z mowami
innemi, ni z mow duchownego) trzeba byo pozwolenia
policyi.

Zgromadzenie musiao 'mie przewodniczcego, czy nim
by zwoujcy, czy osoba, której ten zwoujcy prze-

wodnictwo przekaza, czy te z wyboru. Nie wolno byo na
zgromadzenia przychodzi z broni. W zgromadzeniach po-

litycznych nie mogy te bra udziau osoby "poniej lat 18,

wykluczeni byli od zgromadze cudzoziemcy, a specyalne

zebrania cudzoziemców podlegay kontroli policyi. Kobiety
mogy bra udzia w zgromadzeniach. Policya moga wysa
na zgromadzenie swoich przedstawicieli (najwyej dwóch),
którym przewodniczcy wyznacza odpowiednie miejsce.

cile okrelia ustawa przypadki, w których zgro-

madzenie moe by rozwizane, a to jeli nie zostaa dopusz-

czona na nie wadza policyjna, nie zostay wydalone z zgro-

madzenia osoby uzbrojone lub jeli toczya si dyskusya nad
wnioskami wzywajcymi lub zachcajcymi do zbrodni lub

cikich przykrocze. Zgromadzenie pod goem niebem

miao by rozwizane, jeli nie udzielono na nie pozwolenia.

Na danie przewodniczcego, w cigu 3 dni wystosowane,

obowizana bya wadza policyjna da na pimie motywy
rozwizania zgromadzenia. Nie mogo by wic zgromadzenie

zakazane ani rozwizane z tego powodu, i si sprzeciwiao

moralnoci publicznej lub bezpieczestwu publicznemu, ani

e w niem bray udzia (jeli to byo zgromadzenie polityczne)

osoby poniej lat 18.

Równie dokadnie unormowano odpowiedzialno za

nieprzestrzeganie przepisów; zwoujcy, wzgldnie prze-

wodniczcy, odpowiada, jeli nie zgosi zgromadzenia u

Historya ustroju Polski w zarysie. Tom IV. 8
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wadzy policyjnej lub nie uzyska pozwolenia na zgro-
madzenie, o ile to potrzebne byo wedug ustawy, jeli
odmówi przedstawicielom policyi waciwego miejsca, albo
nie odebra gosu mówicemu nie w niemieckim jzyku, ucze-
stnicy za odpowiadali, jeli nie opucili zgromadzenia po
jego rozwizaniu, osoby -poniej lat 18, jeli bray udzia w
zgromadzeniach politycznych, ci, co pfrzyszli uzbrojeni,
wreszcie ci, co przemawiali nie w niemieckim jzyku. Kara
bya pienina tylko; podwójn (t. j. 300 marek) paci ten,

kto bez zgoszenia lub zezwolenia urzdza zgromadzenie pod
goem niebem lub organizowa pochód.

Znacznie jednak ograniczono zgromadzenia, na których
jzykiem by jzyk nie-niemiecki, a wic take polski. Po-
przednio czynione w praktyce próby zakazywania jzyka
polskiego na zgromadzeniach zostay powstrzymane przez

wyroki trybunau administracyjnego (z r. 1876, 1897 i 1899).

Jzyki nie-niemieckie dopucia ustawa na kongresach
midzynarodowych, na zgromadzeniach wyborczych do par-

lamentu od ogoszenia dnia wyborów do dni^ wyborów,
oraz — ale tylko na lat 20 od daty ustawy — w prowincyach,
w których z dawien dawna yje naród, uywajcy innego, ni
niemiecki, jzyka, i to tylko w tych powiatach, w których

ludno nie-niemiecka wedug ostatniego spisu ludnoci wy-
nosia 60% ogóu mieszkaców. Te ostatnie zebrania naleao
zgasza na 3 dni naprzód u wadzy policyjnej, z podaniem, e
obrady odbywa si maj w nie-niemieckim jzyku i w jakim,

co policya zaraz powiadczaa. Na takich zgromadzeniach

móg jeden z przedstawicieli policyi by tómaczem. Zgro-

madzenia takie ulegay rozwizaniu take wtedy, jeli prze-

wodniczcy nie móg si wykaza z posiadania powiadczenia,

i zgosi zgromadzenie, i to jako majce obradowa w nie-nie-

mieckim jzyku. To podwójn kar paci przewodniczcy,

jeli uchybi tym postanowieniom co do jzyka.
Jzyk polski zosta dopuszczony na zgromadzenia tak-

niewyborczc w Prusiech Zachodnich i w Poznaskiem, lec

nie we wszystkich powiatach, gdy w Prusiech Zachodnich ^^

obwodzie kwidzyskim w 3 powiatach (na 17 powiatów), m

gdaskim w 3 (na 9), w bydgoskim w 7 (na 13) i w poznaskim
u- 11) (na 27),
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Konstytucye zagwarantoway i prawo petycyi, lecz z tern

ograniczeniem, i petycye zbiorowe mogy wyciodzi jedynie
od wadz korporacyi, oraz e petycyi sejmowi nie wolno byo
przedkada osobicie.

Wolno nauczania. Ju landreclit pruski sta-

wia zasad, i szkoy wszystkie s instytucyami pastwo-
wemi; od r. 1787 cae szkolnictwo byo podporzdkowane
wyszemu kollegium szkolnemu. Take i konstytucya pruska
stana na tem stanowisku, i nadzorowi pastwa podlegaj
wszystkie zakady naukbwe i wyciowawcze, publiczne czy
prywatne, nauczyciele maj charakter urzdników pa-
stwowych. Konstytucya stana na stanowisku szkoy
wyznaniowej, a szko midzywyznaniow (symultann tam
zwan) uznaa za niedozwolon. Kierownictwo nauki religii

oddawaa waciwym kocioom, sprawy zewntrzne szkó
ludowych gminom. Nauczycieli ludowych miao jednak
mianowa pastwo, z zastrzeeniem prawa prezenty dla pa-

tronów szkolnych lub gmin. Uregulowanie sprawy nauczania za-

strzeono w osobnej ustawie o szkolnictwie i nauczaniu, która

nie wysza, a dopiero z jej uchwaleniem miay przepisy kon-

stytucyi w peni wej w ycie. W noweli do konstytucyi

z r. 1906 myl wydania ustawy, regulujcej sprawy szkolne,

zupenie porzucono, ograniczajc si do zapowiedzenia wy-
cznie ustawy, tyczcej si nauczania.

Pastwo ujo silnie kierunek szkoy ludowej dopiero w
czasie walki przeciw kocioowi katolickiemu; ustawa pruska

z r. 1872 odebraa proboszczom i dziekanom nadzór nad
szkolnictwem ludowem, a oddaa go w rce mianowanych
przez pastwo inspektorów miejscowych i okrgowych.
Równoczenie te zawieszono na lat 4 w Poznaskiem prawo

kollegiów szkolnych swobodnej nominacyi nauczycieli szkó
rednich, nakazujc im zasiga w kadym wypadku opinii

ministerstwa. Ustaw za z r. 1886 dla Prus Zachodnich

(czciowo) i dla Poznaskiego zniesiono artyku konstytucyi

z r. 1850, tyczcy si prawa patronów szkolnych i gmin do

prezenty na nauczycieli szkó ludowych, które rzd ograni-

czao w swobodnej nominacyi; prawo to nominacyi zastrzeono

wycznie pastwu, a utrzymano jedynie prawo wy-

powiadania opinii co do osoby nominowanego przez rzd
8*
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nauczyciela wadzom samorzdnym i szkolnym nadzorczym.
Z pod tych nowych przepisów wyjto jednak powiaty cile
niemieckie oraz miasta powyej 10.000 w Prusiech Zachodnich.
W obrbie caych Prus Zachodnich i W. Ksistwa przyznano
pene prawo rzdowi przenoszenia nauczycieli na inn posad.
Ustawy za z r. 1906, tyczcej si obowizków utrzymywania
szkoy ludowej, na Poznaskie i Prusy Zachodnie nie

rozcignito.

Przymus szkolny zna ju pruski landrecht, stwierdzao
go rozporzdzenie królewskie z r. 1825, dla Prus Zachodnich
ordynacya szkolna z r. 1845 r.; w tej prowincyi rodzice, nie

posyajcy dzieci, pacili niskie tylko kary. W Poznaskiem
miaa rejencya prawo normowania kar za nieuczszczanie do
szkoy w rozporzdzeniach policyjnych; prawo takich

rozporzdze przyznaa ustawa z r. 1886 take i wadzom
w Prusiech zachodnich. Od tego czasu w obu tych prowin-

cyach zaczto — ze wzgldów narodowociowych — cile
ten przymus wykonywa. W r. 1886 wydano osobn ustaw,
która upowania — równie ze wzgldów narodowociowych
— do ustanowienia w Prusach Zachodnich i w Poznaskiem
w drodze rozporzdze policyjnych dla wszystkich robotników

niej lat 14 obowizku uczszczania do szkó uzupeniajcych
w miejscowociach, gdzie takie szkoy istniay; zaczto za je

wówczas zakada w obu tych prowincyach w wielkiej liczbie.

Rozporzdzenia te policyjne zostay jednak uznane przez

judykatur sdow jako niewane. Dopiero te na podstawie

noweli do ustawy przemysowej Rzeszy niemieckiej z r. 1891

uchwalona zostaa w r. 1897 ustawa pruska, która dozwolia

w drodze rozporzdzenia wprowadzi przymus do chodzenia

do szkó uzupeniajcych dla robotników przemysowych
poniej lat 18.

Nowa ustawa pruska o szkoach ludowych z r. 1906, za-

pewniajca pewien wpyw gminom na ustanowienie nauczy-

ciela, tworzca te samorzdne wadze miejscowe szkolne i

zabezpieczajca prawa gmin do dania pomocy ze strony

pastwa, na utrzymanie szkó ludowych, a stojca na stano-

wisku szkoy ^^znaniowej, do W. Ksistwa poznaskiego i

Prus Zacliodiiich nie zostaa wprowadzona; utrzyma si tam
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poprzednio wytworzony stan rzeczy, zapewniajcy rzdowi
silniejszy wpyw na szkolnictwo ludowe.

Niezawiso sdownictwa. Konstytucye za-

bezpieczay od dowolnoci w wykonywaniu sdownictwa;
kady powinien by sdzony przez waciwego sdziego; za-

kazane zostay wszelkie sdy wyjtkowe i nadzwyczajne
komisye, wyjwszy wypadek ogoszenia stanu oblenia,
kiedy niektóre sprawy przeciodziy do sdu wojennego, oraz
— dopiero wedug konstytucyi z r. 1850 — co do spraw o

zdrad stanu, dla którychi w r. 1853 oznaczono jako kompe-
tentny wówczas utworzony pastwowy trybuna sdowy
(Staatsgericitshof), przeksztacony z sdu komory (Kammer-
gericit).

Zawieszanie wolnoci obywatelskie i.

Zarówno konstytucya z r. 1848, jak i nastpna z r. 1850
dozwalay na zawieszanie czasowe i miejscowe praw oby-

watelskich, a to w razie wojny lub zamieszek; konstytucya
druga dodawaa, i zaj to ma w tyci dwóch wypadkach w
razie bardzo gronego niebezpieczestwa dla publicznego

bezpieczestwa. Zawieszenie to obejmowa mogo wedug
konstytucyi prawo osobistej wolnoci, nienaruszalnoci prawa
domowego, wolno prasy i zasady karania przestpstw
prasowych, prawo zgromadze i stowarzysze, jako te prze-

pisy o waciwoci sdów. Dokadniej unormowano spraw
zawieszenia praw obywatelskich w osobnej ustawie z r. 1851

o zarzdzeniach stanu oblenia. W czasie wojny w okolicach

wojn objtych lub bliskich terenu wojny zarzdzaa stan

oblenia wadza wojskowa, w razie zamieszek ministerstwo,

wadza wojskowa ewentualnie w razie nagego niebezpie-

czestwa. W ogoszeniu o stanie oblenia oznaczone miao
^, jakie prawa obywatelskie i w jakiej mierze zostaj za-

wszone. Zawiesi jednak prawa obywatelskie móg rzd
:e i bez ogoszenia stanu oblenia. W razie jeli chodzio

itan oblenia, wchodziy w ycie inne przepisy karne co do

jktórych przestpstw.
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12. Prawa polskiej narodowoci i polskiego jzyka.

Literatura: Prusinowski, Jzyk polski; Noah, Die staats-
rechtliche Stellung der Polen; PaaltzoWy Zur Polenfrage; Zorn, Die
deutsche Staatssprache; Buzek, Historya polityki narodowociowej.

Prawa Polaków w W. Ksistwie poznaskiem gwaran-
towa traktat prusko-rosyjski z 3 maja, jak i akt kocowy
kongresu wiedeskiego z 9 czerwca 1815 r. Mieli Polacy
otrzyma reprezentacy narodow i instytucye zapewniajce
utrzymanie ich narodowoci, urzdzone wedle form bytu
politycznego, jakie rzd uzna za poyteczne i stosowne. Bliej
t kwesty normoway: protokó, spisany 7 kwietnia 1815 w
Wiedniu przez 2 pruskici ministrów oraz namiestnika i na-

czelnego prezesa W. Ksistwa, odezwa króla Fryderyka Wil-
helma III. i patent okupacyjny z 15 maja 1815 r. Zapewniay
te akty uszanowanie narodowoci, zapewnienie w W. Ksi-
stwie praw jzyka polskiego w sprawach publicznych obok
jzyka niemieckiego, dostp dla Polaków do wszelkich urz-
dów w pastwie i w Ksistwie, w Ksistwie — wedug proto-

kou z 7 kwietnia — nawet pierwszestwo do urzdów w sto-

sunku do równie uzdolnionych innych poddanych pruskich.

Prawa jzyka polskiego regulowano odrbnie w rónych
dziedzinach ycia: w administracyi, sdach i szkole. Ulegay
te one stopniowo ograniczeniom, podobnie jak i prawo
czonków polskiej narodowoci. Z osobna te kwestye omówi
naley.

Jzyk urzdowy w administracyi pa-
stwa. W administracyi jzykiem suby wewntrznej by
od pocztku wycznie jzyk niemiecki; w stosunku do

ludnoci jednak uyway urzdy obu jzyków, w obu jzykach
przyjmoway podania stron, a odpowiaday na nie w tym
jzyku, w jakim byy wniesione; wedug rozporzdzenia z r.

1816 miay by dzienniki ustaw i rozporzdze ogaszane

take po polsku.

Regulamin z r. 1829 od landratów i deputowanych powia-

towych da dokadnej znajomoci jzyka niemieckiego,

znajomoci za polskiego takiej, by mogli biegle w nim

wysowi si i wypisa. Jzyka tak niemieckiego, jak

polskiego, uywano w stosunku do miast, wójtów i gmin

I
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wiejskich, jak i duchowiestwa; przewanie by to jzyk
polski, wobec tego, e zarzd miejscowy zostawa w rkach
polskich.

Uywanie jzyka polskiego w urzdach administracyjnych
unormowano w rozporzdzeniu ministerstwa z r. 1832. Nadal
pozosta jzyk niemiecki jako jzyk suby wewntrznej; w
tym jzyku miay si porozumiewa wadze administracyjne
w obrbie W. Ksistwa, lecz z pewnymi wyjtkami. Do pism
wadz, zwróconych do burmistrzów maych miast i do wój-
tów, miay by doczane tómaczenia polskie, i to bez wzgldu
na ich znajomo jzyka niemieckiego; lecz tych tómacze
polskich nie podpisywano, tak e za tekst autentyczny uwa-
any bywycznie tekst nLemiecki. Miay si jednak stara o to

rejencye, by burmistrzami i wójtami byy osoby, znajce oba
jzyki. Mogli pisa ci burmistrze i wójtowie do wadz prze-

oonych po polsku. Te przepisy tyczyy si take dziekanów
i plebanów w ich stosunkach z wadzami, lecz tylko wtedy,
jeli nie znali niemieckiego jzyka. W stosunku do osób
prywatnych wadze administracyjne miay odpowiada na
podaie niemieckie po niemiecku, na polskie po niemiecku,

lecz z doczeniem polskiego tómaczenia. Jeli zarzdzenie
urzdowe nie byo odpowiedzi, miano je pisa po niemiecku

a docza tómaczenie polskie, z tymi jednak wyjtkami, i
wystarczao pismo niemieckie, jeli osoba, do której si je

wysyao, dawniej po niemiecku do urzdu si zwracaa, lub

jeli — ale tylko w powiatach, w których wikszo
mieszkaców -bya niemiecka — co do pochodzenia niemie-

ckiego osoby, do której pismo wystosowane, nie byo wtpli-

woci. W ustnych rozprawach mia urzd porozumiewa si
z interesowanymi w jzyku, jaki oni oznacz, i w tyme
spisywa protokó. Jeli chodzio o kilka osób uywajcych
jedna polskiego, inne niemieckiego jzyka, rzecz urzdu byo
postara si o rodki porozumienia, a protokó mia by
spisany w jzyku, na który strony si zgodziy, lub inaczej w
obu jzykach. W r. 1833 nakazano, i w polskich pismach

i protokóach nazwy miejscowoci i powiatów maj by pisane

w polskiem brzmieniu, a niemieckie dodane w nawiasie.

Ten stan rzeczy utrzyma si w zasadzie do r. 1876, cho
w praktyce przewaa coraz jzyk niemiecki; w tym roku

I
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usunito uywanie jzyka polskiego w administracyi. Ustaw
uznano jzyk niemiecki jako wyczny jzyk urzdowy take
i w subie zewntrznej wszelkich wadz pastwa pruskiego,

jak i korporacyi politycznych, t. j. wic w ciaach samorz-
dnych. Podania nie-niemieckie miay by stronom zwracane
z pouczeniem, i naley je wnosi w jzyku niemieckim, tylko

w nagych wypadkach moga wadza przyj takie podanie.

Dozwolono jedynie osobom, nie umiejcym po niemiecku, w
wasnym jzyku skada przysig. W rozprawach, o ile

chodzio o osoby nie znajce niemieckiego, uywano tómacza;
protokoy tylko po niemiecku spisywano. Artykuy wojenne
jednak miay by onierzom odczytywane i w jzyku
ojczystym.

Ustawa przyja pewien czasokres przejciowy, w którym
jeszcze dozwolono uywania w pewnej mierze jzyka polskiego

w ciaach, w których spoeczestwo brao udzia. Miano-

wicie zastrzeono dla króla prawo wydawania pozwole, by
w niektórych powiatach lub czciach powiatów uywano
jzyka nie-niemieckiego obok niemieckiego w ustnych rozpra-

wach i w protokoach przeoestw szkolnych, zebra gmin-

nych, reprezentacyi gminnych, powiatowych i innych zwi-
zków komunalnych. Rejencya za moga dozwala, by

urzdnicy gmin wiejskich, nie umiejcy po niemiecku, poda-

wali swe urzdowe sprawozdania w wasnym jzyku. Za-

strzeono jednak, i te pozwolenia mog siga najdalej do

roku 1886. Król skorzysta z uprawnienia; rozporzdzeniami

z r. 1876 i 1877 dozwolono na uywanie jzyka polskiego obok

niemieckiego w ustnych rozprawach i protokoach prze-

oestw szkolnych, zebra gminnych i reprezentacyi gmin-

nych dla szeregu wsi w W. Ksistwie i Prusiech Zachodnich,

oraz dla gmin miejskich w Poznaskiem, a to na lat 5, poczem

ten termin przeduono jeszcze na dalszych lat 5. W r. 1886

znikn ostatecznie jzyk polski z urzdowania tak wadz, jak

cia samorzdnych Prus i W. Ksistwa.

Jeszcze przed wydaniem ustawy z r. 1876 wprowadzono

jzyk niemiecki do metryk cywilnych, które zaprowadzono

w r. 1 874, a to rozporzdzeniem, bo ustawa sama nic o jzyku
nie stanowia; w razie potrzeby nakazano uywa tómacza.
'1 l(»iiia('z taki nie musia posiada kwalKikacyi sdowych, std
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; nieraz zostawali tomaczami nie znajcy dostatecznie jzyka
•: polskiego. Gdy ustaw z r. 1874 w r. 1875 zastpiono zgodn

z ni zupenie ustaw Rzeszy, sejm Rzeszy uchwali rezolucy,
wzywajc rzd pruski, by imiona chrzestne, inaczej brzmice
w polskim a w niemieckiem jzyku, wpisywano do niej w
jzyku niemieckim, dodajc w nawiasie form polsk.

W póniejszych latach usunito resztki jeszcze jzyka
polskiego w urzdach, jak i w rzdowych przedsibiorstwach,
wzgldnie nawet w prywatnych, o ile na nie rzd mia wpyw
(n. p. przez udzielanie koncesyi). Na poczcie zaczto zwraca
przysyki, adresowane po polsku, lub te ich urzdnicy nie

chcieli przyjmowa. To zostao uznane za naduycie; w r.

1901 jednak na mocy upowanienia ministerstwa dyrekcye
poczt w Poznaniu i Bydgoszczy okreliy spraw uywania
jeyka polskiego tak, i posyki, po polsku adresowane, byy
posyane do specyalnego biura tomacze w Poznaniu, z

wyjtkiem posyek za. granic, bo te musiay by przesane
bez adnych ogranicze stosownie do ukadów midzynarodo-
wych; przesyki jednak, za które poczta odpowiada (listy

polecone, przekazy i t. d.) musiay by adresowane po nie-

miecku z wyjtkiem tytuu. W administracyi kolei dyrekcya
kolejowa w Bydgoszczy zakazaa w r. 1897 urzdnikom,
subie i robotnikom uywania podczas pracy i wogóle w
subie jzyka polskiego. W r. 1898 zakazano wogóle
uywania przy pracy jzyka polskiego mechanikom i ro-

botnikom przy kolei. W r. 1899 zakazano sprzeday na
dworcach kolejowych pism polskich. Ustawa górnicza z r.

1905 przepisaa, i czonkowie wydziaów robotniczych, wy-
bierani dla strzeenia interesów robotników w wikszych
kopalniach, musz zna jzyk niemiecki.

Z instytucyi nierzdowych najpierw wprowadzono jzyk

Iemiecki w ziemskiem Towarzystwie kredytowem, zaoonem
r. 1821. Wedug regulaminu towarzystwa by jzykiem
adowym jzyk polski, a tylko niemieckim interesantom

lano wydawa niemieckie ekstrakty i odpowiada im po

niemiecku; instrukcy jednak z r. 1835 nakazano uywanie
jzyka niemieckiego jako urzdowego, a dozwolono tylko na

doczanie tomacze polskich.

Co do przedsibiorstw prywatnych, to ograniczono prawa
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jzyka- polskiego w aptekach, a to rozporzdzeniem z r. 1898,
i na firmach, etykietach, receptach i lekarstwach musia by
uywany jzyk niemiecki obok polskiego, za jzyka polskiego
wolno byo uywa tylko do pouczania, jak uywa naley
lekarstwa.

Jzyk w sdownictwie. Wedug ogólnych za-

sad, na których miaa by oparta organizacya sdowa w W.
Ksistwie poznaskiem, ogoszonych w r. 1815, mia by
zachowany jzyk polski we wszystkich czynnociach s-
dowych, a tylko w tych powiatach, w których jzyk niemiecki
by panujcym, miay te czynnoci toczy si w jzyku wy-
cznie niemieckim. W nastpnym roku nakazano te prze-

oy na polski jzyk dawniejsze wiksze ustawy pruskie,

które w W. Ksistwie miay obowizywa. To dzienniki

urzdowe rejencyi miay wychodzi take w tomaczeniu
polskiem. Dokadniej spraw jzyka sdowego unormowaa
ustawa z r. 1817 o organizacyi sdownictwa w W.
Ksistwie, a to tak, i w pewnej mierze — ale ^ylko w
pewnej mierze — równouprawnia jzyk polski z niemieckim,

zapewniajc temu ostatniemu czciowo pierwszestwo. Prze-

pisy te tyczyy si tylko jzyka, uywanego przez sdy w sto-

sunku do stron, nie za jzyka suby wewntrznej, którym
by od pocztku wycznie jzyk niemiecki. Wyranie
orzeka ustawa, i sdy w pimie do Vadz publicznych, jak

i do sdów wyszych, maj uywa jzyka niemieckiego, z

wyjtkiem jeli si zwracaj do wadz Królestwa polskiego.

W procesie cywilnym, jeli obie strony znay tylko jzyk
polski, to w polskim jzyku wnoszono skarg, toczyo si
postpowanie sdowe i wydany mia by wyrok. Jeli za-

chodzia róno jzyka stron, to o jzyku postpowania s-
dowego i wyroku decydowa jzyk powodu, jeli on tylko po

polsku lub po niemiecku umia, i tylko w tym jzyku pisano

protokó; po polsku wic prowadzi si proces, jeli powód
umia tylko po polsku. Jeli jednak powód zna i jzyk nie-

miecki, to cae postpowanie odbywao si w tyme jeyku.
Zeznania wiadków, zdania znawców i t. d. spisywano w
tyme jzyku, bez wzgldu na jzyk caego postpowania. O
jzyku procesu wic decydowaa nie wycznie narodowo
powodu, i to, jakiego jzyka chcia uywa, lecz czy on tylko
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polski zna jzyk. W razie znajomoci niemieckiego jzyka
po niemiecku mia si proces toczy.

Czynnoci dobrej woli dwustronne miay by spisywane
w obu jzykaci, jeli bray w nici udzia osoby, z których
jedne tylko polski, inne tylko niemiecki znay jzyk; w innych
wic wypadkach w jzyku stron. Czynnoci dobrej woli
jednostronne przyjmowane w jzyku tego, który skada
owiadczenie, z wyjtkiem takich owiadcze, które wcigano
do ksig hipotecznych, te bowiem miay by spisane take w
niemieckim jzyku, choby go owiadczajcy cakiem nie

zna.

Najmniej miejsca udzielono jzykowi polskiemu w
postpowaniu karnem, oraz w postpowaniu w sprawach
skarbowych; jeli oskarony zna tylko jzyk polski, protokó
sporzdzano w tym jzyku, chyba e wyrok mia by prze-

doony póniej do potwierdzenia; w tym wypadku dodawano
take niemiecki protokó. Wyrok by zawsze wygotowywany
tylko w niemieckim jzyku.

W przepisach z r. 1817 przeprowadzono w kilkanacie lat

póniej, przy reorganizacyi sdownictwa w r. 1834, pewn
zmian, nieistotn pozornie, która jednak dla jzyka pol-

skiego bya bardzo niekorzystn; nakazano mianowicie do
czynnoci w polskim jzyku dokonywanych, wniosków do
aktów wczanych i zarzdze sdu, docza tómaczenie
niemieckie. Wprawdzie tómaczenia tego miay dokonywa
sdy bezpatnie i przepis ten waciwie nie zmienia zasady
co do uywania jzyka, jednake ze wzgldu na to, i
tómaczenie zwok sprowadzao, nieraz zastpcy stron

polskich uywali jzyka niemieckiego. W r. 1835 za prezy-

dyum sdu apelacyjnego nakazao docza notaryuszom i

sdom tómaczenie niemieckie do aktów polskich, podpisy-

wane urzdownie, za które trzeba byo osobno paci. W
praktyce sdy uznaway za niewane akta dobrej woli, spo-

rzdzane po niemiecku, jeli strony tego jzyka nie rozumiay;
zRioso ten zwyczaj rozporzdzenie z r. 1839 co do tych

przypadków, jeli przestrzegano ogólnych przepisów co do
jzyka, którego sdzia nie zna, albo jeli strony dobrowolnie

zrzeky si tómaczenia polskiego takiego aktu. W r. 1840

rozcignito ten przepis take i na sprawy karne.
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Wzmocni znowu prawa jzyka polskiego w sdzie
rozkaz gabinetowy z r. 1841; mianowicie o jzyku procesu
mia decydowa jzyk, w jakim wniesiono skarg, a dozwo-
lono skarg wnosi po polsku takiemu powodowi, który zna
jzyk niemiecki. Jedynie wic wola powodu miaa decydo-
wa, czy chce, by proces w polskim czy w niemieckim toczy
si jzyku. Ale co do dokumentów notaryalnych postano-
wiono w r. 1845, i maj by zawsze po niemiecku spisywane,
tylko w okrgach, w których i jzyk polski by w uyciu, t. j.

wysowi si po niemiecku, take w jzyku polskim. O ile

notaryusz nie zna jzyka polskiego, to musia by przybrany
tómacz; autentycznym wic zawsze by tekst niemiecki. To
w r. 1846 spraw kosztów tómaczenia protokoów polskich
tak zaatwiono, i koszty te miay by pacone, jeli proto-

kó spisywano z Polakiem, nie umiejcym po niemiecku, ale

tylko w okrgach, w których i jzyk polski by w uyciu, t. j.

jeli tam bya jedna lub dwie miejscowoci, w których nabo-
estwo i nauka szkolna w tym odbyway si jzyku. W
innych wypadkach wic Polak móg da protokou pol-

skiego, ale za tómaczenie na niemieckie musiao si paci.
Usunicie jzyka polskiego z sdownictwa przyniosa

tasama ustawa pruska z r. 1876, która go wyrugowaa i z

administracyi. W sdach mia wycznie by uywany jzyk
niemiecki, polski wic traktowany by odtd jako jzyk obcy,

i w razie jeli osoba jaka nie znaa jzyka niemieckiego,

uywano tómacza; taka osoba potwierdzaa, o ile tego byo
potrzeba, protokó spisany w jzyku tylko niemieckim a
tre jego podaw jej tómacz. Protokó w jzyku nie-nie-

mieckim — wic polskim — móg by spisany i dodany jako

protokó uboczny, o ile sdzia to zarzdzi ze wzgldu na
wano sprawy. Tylko przysig skada naleao w
wasnym jzyku. Utrzymano w mocy dalej ustaw z r. 1845

o spisywaniu dokumentów notaryalnych. Sdowi apela-

cyjnemu przyznano prawo — ale tylko do r. 1896 — do-

zwalania, by opiekunowie wnosili swe sprawozdania i owiad-
czenia w jzyku nie-niemieckim.

Przepisy tej ustawy pruskiej z r. 1876 co do jzyka sdów
zniosa ju w rok póniej, bo w r. 1877, ustawa wydana dla

caego cesarstwa niemieckiego o organizacyi sdownictwa;
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bardzo niewielkie jednak wprowadzio to zmiany, gdy prze-

pisy tej ustawy, tyczce si jzyka, byy omal e po-
wtórzeniem ustawy pruskiej; jedyn zmian przynosi przepis,

i w nie-niemieckim — wic i w polskim — jzyku moga si
odbywa rozprawa bez tómacza, jeli wszystkie osoby,
biorce w niej udzia, znay ten jzyk. Wobec tego, i urzdy
sdziów ju w tym czasie byy w W. Ksistwie i w Prusiecli

prawie wycznie obsadzone przez Niemców, nieznajcyci
jzyka polskiego, przepis ten praktycznego nie mia zna-

czenia.

Ustawa nie rozstrzygaa wyranie, w jaki sposób naley
rozwiza wtpliwoci, czy strona umie po niemiecku, czy
wic naley lub nie trzeba przybra tómacza. Sd Rzeszy
orzeczeniem z r. 1880 przyzna sdziemu prawo decyzyi^

wskutek tego nieraz strony, nie rozumiejce dostatecznie po
niemiecku, uznawano za znajce jzyk niemiecki, co prowa-

dzio do skutków bardzo zyci dla wymiaru sprawiedliwoci,

albo te sdzia uznawa stron tak za niezdoln do rozpra-

wiania przed sdem i zmusza do przybrania obrocy, co

znowu wymiar sdownictwa znacznie podraao.
Te przepisy ustawy z r. 1877 rozcignito póniej analo-

gicznie na postpowanie przed innymi urzdami cesarstwa,

n. p. co do postpowania wobec urzdu ubezpiecze Rzeszy.

Równie w ustawie o sdownictwie niespomem z r. 1898
przejto je z temi tylko zmianami, i przy uwierzytelnianiu

dokumentów przez sdy i notaryuszy musia uczestniczy
Iómacz, jeli strona owiadczya, e nie umie po niemiecku
a sdzia lub notaryusz jzyka strony nie rozumieli; w tym
ostatnim wic wypadku od strony, a nie od sdziego zaleao,
w jakim jzyku ciciaa akt taki zezna; moga ona da
polskiego aktu, cioby umiaa po niemiecku.

Pozosta w mocy przepis ustawy o sdach rozjemnych

% r. 1879, i przed sdzi polubownym rozprawy toczy si

^h w jzyku stron; przez mianowanie jednak sdziami
akimi Niemców, rozumiejcyci po polsku, i ten przepis sta
i iluzorycznym.

Jzyk w szkoach. W wikszej mierze w normach
prawnych, ni w praktyce, uwzgldniany by jzyk polski

przez kilka dziesitków lat w szkoach W. Ksistwa, W
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szkoach ludowych uczono w wiejskich gminach polskich po
polsku, w niemieckich po niemiecku, za drugi jzyk krajowy,
t. j. niemiecki w polskich szkoach, polski w niemieckici, by
przedmiotem nauki. Nauczyciele mieli zna oba jzyki, by
w obu módz uczy. W miastach, gdzie ywio niemiecki by
silniejszy na ogó, byo podobnie, jzyk niemiecki jednak mia
przewag. W seminaryach nauczycielskich atoli wprowadzono
jzyk niemiecki jako wykadowy, wskutek czego nauczyciele

nie znali dobrze jzyka polskiego; wedug rozporzdzenia za
rejencyi z r. 1832 jzyk polski nie mia by obcym nauczy-
cielom, nie dano od nich jednak gruntownej jego znajomoci,
jak w innych przedmiotach. W praktyce te szkoy miay
coraz wicej charakter utrakwistycznych, i to tak, e w
szkoach z ludnoci polsk znacznie wicej miejsca, ni miao
to by, dawano jzykowi niemieckiemu.

Dokadniej unormowaa t kwesty instrukcya z r. 1842.

W szkoach wiejskich, do których uczszczay dzieci nie-

mieckie i polskie, miaa by nauka prowadzona w obu j-
zykach i nauczyciele oba jzyki zna mieli, w szkoach,
odwiedzanych przez polskie dzieci, mia by gównjrm
jzykiem wykadowym jzyk polski, i taksamo znowu
jzyk niemiecki w szkoach, gdzie przewanie byy dzieci

niemieckie. W szkoach polskich mia by jzyk nie-

miecki przedmiotem obowizkowym- nauki, lecz jzyka
polskiego uczy miano w szkoach niemieckich tylko

na yczenie rodziców. Taksamo instrukcya postanawiaa co i

do szkó miejskich w niszych klasach, i o jzyku decyduje

przewaga narodowociowa uczniów; w wyszych jednak

klasach jzykiem wykadowym stawa si jzyk niemiecki. .

W seminaiyach nauczycielskich zostawiono nadal jzyk nie-

miecki jako wykadowy, a dla uczniów Polaków pozostawiono

jedynie religi i histcrry kocieln w jzyku polskim. Mieli

przecie seminarzyci wiczenia z dziemi w szkoach przy

sfjiiiiiaiyach w polskim i niemieckim jzyku, by w obu umieli

uczy. Podrczniki szkolne miay by pisane w obu jzykacli.

W Prusiech Zachodnich (a i w Prusiech Wschodnich, 1

dla obu tych prowincyi jednakie wprowadzone normy) pra\\

jzyka polskiego w szkoach ludowych ograniczyo bard/

r()7.p(.rz.'i<]'/(nic /. r. 1843. Jzykit^m wykadowym mia b}
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odtd tylko jzyk niemiecki; jzyk polski zostawiono dla

dzieci polskich przy nauce religii i piewu kocielnego na
I. stopniu nauki (3 lata), a dozwolono uywa go pomocniczo na
I. i II. stopniu nauki (2 lata), o ile to byo niezbdne dla dzieci

dla zrozumienia nauki. Nauk jzyka polskiego zostawiono
wprawdzie, lecz dopiero na III. stopniu (3 lata) miaa ona si
zaczyna i koczy, i nie powinna bya wychodzi poza
umoliwienie czytania i rozumienia biblii i kancyonau, co do
szkó za z przewaajc iloci dzieci niemieckich zo-

stawiono rejencyi mono zupenego usunicia tej nauki.

Ten stan rzeczy przetrwa trzy dziesitki lat. W r. 1873
rozporzdzenie naczelnego prezesa prowincyi wprowadzio
jzyk niemiecki jako wykadowy z wyjtkiem religii i piewu
kocielnego; jzykiem polskim dozwolio ono posugiwa si
tylko posikowo, o ile to niezbdne byo dla zrozumienia

nauki. Jzyk polski pozostawiono, w bardzo skpym zreszt
wymiarze godzin, jako obowizkowy tylko dla dzieci polskich,

a naleao go udziela na kocu nauki rannej lub popou-
dniowej; rejencyi dozwolono na zmian tych przepisów.

Mono uczenia si jzyka polskiego przez dzieci niemieckie

ograniczono, uzaleniajc j od pozwolenia inspektora

szkolnego. Co do nauki religii i piewu kocielnego, dla

których zostawiono jzyk polski jako wykadowy, za-

strzeono moliwo dalszego ograniczenia; jeeli dzieci na

I. stopniu nauki (2 klasy) nabyy tyle znajomoci jzyka nie-

mieckiego, i mogy w tym jzyku nauk pobiera, to wolno

byo rejencyi na II. (3. klasy) i III. (3 klasy) stopniu wpro-

wadzi jzyk niemiecki i w tym przedmiocie jako wykadowy.
Wreszcie w r. 1887, równie tylko w drodze rozporz-

dzenia ministerstwa owiaty, usunito wogóle w Poznaskiem
i w Prusiech Zachodnich nauk jzyka polskiego i godziny

te nakazano odda na nauk jzyka niemieckiego. Nauki

prywatnej jzyka polskiego zakazywano.

Pewne zagodzenie, drobne zreszt, przynioso rozporz-

zenie ministeryalne z roku 1891, które dozwolio nauczy-

cielom w Ksistwie udziela dzieciom nauki prywatnej

zytania i pisania w jzyku polskim, za zgod gminy moga
nauka odbywa si w lokalach szkolnych. Teme roz-

orzdzeniem polecono, i o ile na obszarze niemieckim okae
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si, e dzieci polskie nauki religii udzielanej w szkoach lu-

dowych w caoci lub czciowo w jzyku niemieckim nie
rozumiej dostatecznie, naley j prowadzi w jzyku pol-

skim. W drugiem rozporzdzeniu z r. 1891 dozwolono dzieciom
niemieckim na yczenie rodziców bra udzia w prywatnej
nauce jzyka polskiego. W r. 1894 za wprowadzono jzyk
polski jako nadobowizkowy w klasach rednich tych szkó
ludowych Ksistwa, w których nauki religii udzielano na
II. i III. stopniu w jzyku polskim. W nauce mogy bra udzia
tylko dzieci polskie, zadaniem nauki miao by wycznie
nabycie biegoci w czytaniu i pisaniu; przeznaczono na ni
1 lub 2 godziny tygodniowo. Ale te koncesye na rzecz jzyka
polskiego zostay przewanie usunite, a to w taki sposób, i
wprowadzano nauk religii na II. i III. stopniu w jzyku nie-

mieckim, wskutek czego w takich szkoach automatycznie
odpadaa nauka nadobowizkowa jzyka polskiego.

W gimnazyach nie bya pierwotnie kwestya jzyka wy-
kadowego okrelona jednolicie; jedne polski miay a drugie

niemiecki. Cho reskrypt ministerstwa spraw duchownych i

owiecenia z r. 1822, uznajc potrzeb znajomoci przez

ludno polsk jzyka niemieckiego, bardzo wyranie za-

strzega si przeciw germanizacyi ze wzgldów etycznych i

pedagogicznych, to jednak nastpoway^ w szkoach cige
zmiany na niekorzy polskiego jzyka; tak np. w pozna-
skiem gimnazyum, gdzie w peni by wykadowym jzyk
polski, w r. 1824 wprowadzono w jego miejsce niemiecki w
trzech ostatnich klasach. W gimnazyach utrakwistycznych

w klasach wyszych prawie wycznie w tym j2;yku uczono

poza religi i nauk jzyka polskiego, a w niszych w coraz

wikszej mierze jzyk polski zastpowano niemieckiem,

znaczna cz za nauczycieli nie znaa dostatecznie, a nawet

wcale nie znaa jzyka polskiego, cho drugi jzyk krajowy

we wszystkich gimnazyach by obowizujcym.
Co do egzaminów dojrzaoci, to naleao wedug roz-

porzdzenia naczelnego prezesa z r. 1816 przestrzega, by

ucze w jzyku swoim ojczystym, niemieckim czy polskim,

poprawnie umia si wyraa i wypisa, oraz zna gówne
epoki historyi jzyka i literatury ojczystej oraz najznako-

mitszych |)i-;ir/y swrii-o iiiirodn: (lni,u-it\u-() za jzyka ])nwini
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tyle umie, co francuskiego. Zalenie od narodowoci ucznia

pisa on niemieckie lub polskie wiczenia i robi tomaczenia

na polskie lub niemieckie z greckiego i na odwrót. I w
regulaminie z r. 1834 o egzaminach dojrzaoci czciowo
tesame, czciowo podobne znalazy si przepisy, stawiajce
na równi jako jzyki ojczyste: polski i niemiecki.

Poprawia stosunki w gimnazyaci nieco instrukcya z r.

1842, wicej miejsca przyznajca jzykowi polskiemu jako

wykadowemu w gimnazyach utrakwistycznych; miano go
uywa wycznie przy nauce religii dla uczniów polskich,

inne przedmioty miay by uczone w 4 niszych klasach po
polsku i po niemiecku, w 2 klasach wyszych by ju jzykiem
'^^^kadowym niemiecki, polski zostawiony dla nauki religii,

jzyka polskiego i literatury polskiej, a obok niemieckieoro

przy acinie i grece. Znacznie pogorszyy te stosunki plany

nauk dla gimnazyów katolickich w W. Ksistwie z roku 1856

i 1860; jzyk niemiecki jako wykadowy wprowadzono w
gimnazyach utrakwistycznych — obok polskiesro — ju od
nainiszej klasy. Wbrew przepisom zdarzao sie, e nawet
relisrie wykadano dla Polaków w jzyku niemieckim, kazania

i modlitwy byy niemieckie. W kadym razie byo to wbrew
prawTiym przepisom. W r. 1867 usunito uywanie jzyka
polskiego przy nauce greki, w r. 1869 przy nauce aciny od

klasy czwartej.

Usunicie praw jeyka polskiesro w gimnazyach i szkoach
realnych przeprowadzono w drodze rozporzdze — nie

ustawy — w latach 1872—1874. W r. 1872 nakazano
traktowa nauk religii co do jzyka wykadowego tak, jak

nauk innych przedmiotów. Wprowadzono wic jzyk nie-

miecki jako wykadowy w Prusiech Zachodnich, gdzie dotd
przy nauce religii uywano dla Polaków jzyka polskiego,

w Poznaskiem zostawiono go tylko w szkoach rednich,

gdzie by uznany jeszcze jzyk polski jako wykadowy, tj. w
oddziaach 2 polskich gimnazyów (Pozna, Ostrów) i w jednej

szkole realnej (w Poznaniu). W r. 1874 i w tych gimnazyach

I

usunito jzyk polski jako wykadowy, nawet dla nauki
religii; zostawiono go tylko dla nauki jzyka polskiego, któr
Mieniono na przedmiot nadobowizkowy, a w klasie

^K Historya uBtroju Polski w zarysie. Tom'-IV. 9

I
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najniszej dozwolono go uywa o tyle, o ile tego wymagao
zrozumienie nauki przez uczniów.

Poniewa koció nie godzi si na wprowadzenie nauki
religii w jzyku niemieckim dla Polaków, w czterech niszych
klasach usunito katechetów i nauka religii w gimnazyach W.
Ksistwa dla Polaków wcale nie bya dawana. Na prywatne
za wykady religii, przez duchowiestwo zorganizowane,
rzd modziey zakaza uczszcza. W r. 1887 przyszo do
porozumienia si z wadz kocieln, która nakazaa odbywa
nauk religii w wszystkich szkoach W. Ksistwa po nie-

miecku, zezwalajc na uywanie jedynie pomocnicze jzyka
polskiego w celu uatwienia zrozumienia przedmiotu: ustpów,
przeznaczonych do wyuczenia na pami, mieli si uczy
uczniowie w jzyku niemieckim.

I nadobowizkowa nauka jzyka polskiego zostaa jeszcze

znacznie ograniczona, a faktycznie waciwie usunita. W r.

1890 wykrelono jzyk polski z egzaminu dojrzaoci
w ginmazyach i szkoach realnych. Rozporzdzeniem za z r.

1900 uregulowano nauk nadobowizkow jzyka polskiego

w gimnazyach w taki sposób, i j ograniczono tylko do trzech

klas najwyszych, tj. od seksty, w sekscie za mogli bra
udzia w nauce tego jzyka tylko uczniowie niemieckiej na-

rodowoci, wic Polacy jedynie w dwóch najwyszych klasach,

i to o tyle tylko, o ile w innych przedmiotach, zwaszcza w
nauce jzyka niemieckiego, dobre wykazywali postpy. Nauka
miaa by tak prowadzona, by uczniom narodowoci nie-

.mieckiej umoliwi porozumiewanie si z ludnoci polsk,

oczywicie wic, e taka nauka nie posiadaa wartoci dla

uczniów polskiej narodowoci. Wreszcie wedug tego rozpo-

rzdzenia uczy móg jzyka polskiego tylko nauczyciel

Niemiec, umiejcy po polsku, o ileby za takiego nie byo, to

cakiem taka nauka odpadaa, co te przewanie w praktyce

si stao.

W r. 1900 wprowadzono jzyk niemiecki jako wykadowy
take w szkole guchoniemych w Poznaniu.

Nie szerszy zakres utrzyma jzyk polski i w szkoach

prywatnych, zreszt nielicznych. Na tworzenie szkó ludowych

prywatnych godzono si tylko pod warunkiem, i jzykiem
wykadowym bodzio jozyk niemiecki; w innyrli uauk w
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jzyku polskim ograniczono nawet co do religii, zostawiajc
•ro dla religii w klasach najniszych, lub te szkoy takie po-

imykano. Prywatna nauka jzyka polskiego bya dozwolona
wedug rozporzdzenia gabinetowego z r. 1834, o ile jej nie

prowadzono w sposób przemysowy; od r. 1895 za nauk w
sposób przemysowy prowadzon zaczto uznawa take
darmo dawan nauk jzyka polskiego, tak e i takie kursy
zostay pozamykane.

Ograniczenia narodowoci polskiej. Ju
w pierwszych dziesitkach lat po przyczeniu W. Ksistwa
poznaskiego wiele posad, tak w urzdach administracyjnych,
jak i w sdach, a nawet w szkoach, znajdowao si w
rkach Niemców nierozumiejcj^ch po polsku; niejednokrotnie

podnosi t spraw sejm prowincyonalny poznaski. Sdziom,
umiejcym po polsku, przyznawano nawet specyalne dodatki.

Przyczyn bya w czci take niech Polaków do zajmo-
wania stanowisk rzdowych. W miar usuwania jzyka pol-

skiego z wadz, sdów i szkó oczywicie zanikaa potrzeba

mianowania urzdników, po polsku umiejcych. Równoczenie
coraz wyczniej obsadzano wszelkie posady tylko Niemcami,
tak e ywio polski z urzdów i sdów, a nawet z posad
nauczycielskich zosta zupenie ostatecznie usunity.

Dla pozyskania do posad w Poznaskiem i Prusiech

urzdników niemieckiej narodowoci, którzyby nie starali si,

by znowu wróci do Niemiec, rzd znaczne powici rodki
dla udogodnienia im ycia (budowa mieszka, tworzenie szkó
rozlicznych i t. d.) W r. 1886 przyznano fundusz osobny na
dodatki dla nauczycieli ludowych w tych prowincyach, którzy

si odznaczali przekonaniami narodowo-niemieckiemi; od roku

1903 przyznano take takie dodatki pruskim urzdnikom
ednim i niszym. Byy to t. zw. dodatki kresowe (Ost-

rkenzulage). Dodatki te byy odwoalne, dostawali je tylko

co do których wadza uznaa, i dziaali w duchu nie-

ckim, nie wszyscy wic. Urzdnicy Rzeszy, tj. pocztowi,

dni i nisi, jak i urzdnicy wojskowi, równie przez Rzesz
opacani, otrzymywali takie dodatki, lecz jako stae, nie-

odwoalne, i wszyscy bez wyjtku.
Wreszcie w r. 1898 minister w rozporzdzeniu wyranie

>kaza jako zasad, i wszyscy urzdnicy, take wic i
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samorzdnych cia, maj obowizek dziaania w kierunku
wzmacniania ducha niemieckiego w tych prowincyach; na tej

podstawie pojawiy si dalej idce, szczegóowsze zarzdzenia
rejencyi co do sposobu postpowania urzdników. Tale

rejencya gdaska, powoujc si na to rozporzdzenie,
zarzdzia, i nauczyciele ludowi nawet w domu maj uywa
jzyka niemieckiego, zakazaa im te dzieci posya na polsk
nauk przed pierwsz komuni i t. d.

Ju w r. 1833 oddano znaczny fundusz (milion talarów)

do dyspozycyi naczelnego prezesa W. Ksistwa dla zakupy-
wania wikszych dóbr wacicieli Polaków, na subhast wy-
stawionych, by je nastpnie sprzedawa Niemcom. W r. 1841

jednak 4obra te nakazano sprzedawa zarówno Niemcom, jak

Polakom. Akcy w kierunku wykupienia ziemi polskiej

podjto na wielk skal dopiero od ustawy z r. 1886, któr
oddano do dyspozycyi rzdu 100 milionów marek jako t. zw.

fundusz kolonizacyjny i stworzono osobn wadz: komisy
kolonizacyjn, podlegajc bezporednio kollegium ministrów.

Z tych pienidy miano zakupywa ziemi w Poznaskiem i

w Prusiech Zachodnich, oczywicie gównie od Polaków,

zwaszcza za od wacicieli wikszych dóbr, a to

w celu kolonizowania tam niemieckich chopów i robotni-

ków. Miano ich osadza take na domenach pastwowych.
Dochody z ziemi rozkolonizowanej miay wpywa do r. 1907

do funduszu kolonizacyjnego, póniej do ogólnej kasy pa-
stwowej. W r. 1898 powikszono dotacy pastwow ko-

misyi z 100 na 200 mil. i równoczenie przeksztacono j w
sta instytucy, zapewniajc jej dochody z majtków ko-

lonizowanych take i po roku 1907; dotacy jeszcze nastpnie

podnoszono, w r. 1902 na 350, w r. 1908 na 475 milionów. W
r. 1902 nadto rozszerzono jeszcze dziaalno pastwa,

przeznaczajc 100 milionów (w r. 1908 podwyszono t sum
na 125 milionów) na zakupno dóbr wikszych jako domen i

lasów pastwowych, nadto w r. 1908 znaczn sum (razem

125 milionów) oddano na tworzenie duych dóbr rentowych,

na zamian ju istniejcych gospodarstw wociaskich na

woci rentowe i na popieranie osiedlania si robotników

rolnych. Na popieranie te niemczyzny przyznano od IP'-

znaczny fundusz dyspozycyjny starszym prezesom prowin^
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Przy pierwszym rozbiorze Polski na mocy traktatu, za-

wartego 5. sierpnia 1772 r. midzy pastwami rozbiorowemi,
i traktatu z Polsk, zatwierdzonego przez sejm polski

18. wrzenia 1773 r., zaja monarchia austryacka znaczny
obszar poudniowych ziem Polski, opartych o Karpaty, a to

pooon po prawym brzegu Wisy cz województwa kra-

kowskiego z ksistwami owicimskiem i zatorskiem, cz
województwa sandomierskiego z prawego brzegu Wisy, t. j.

powiat pilzneski, województwo ruskie z wyjtkiem czci
ziemi chemskiej, oraz skrawki województw: lubelskiego,

bezkiego, woyskiego i podolskiego. Obszar zajty wynosi
1.508 mil geograficznych, ludno na nim siedzca, wedug
zaraz po zajciu przeprowadzonych oblicze, dochodzia sumy
2,650.000. Objcie tego kraju ogosia cesarzowa Marya
Teresa manifestem z 11 wrzenia 1772 r.

Zajcie tego kraju uzasadniaa Austrya pretensyami
Wgier, pochodzcemi jeszcze z XIII wieku, do ksistw
niegdy ruskich; halickiego i wodzimierskiego; std ukuto
na okrelenie caego tego zajtego kraju dzi^^aczn nazw
królestwa Galicyi i Lodomeryi. Kwestya przynalenoci
pastwowej bya jeszcze przez czas jaki wtpliw, osta-

tecznie kraj ten przyczono do krajów austryackich, a Wgry
otrzymay tylko t. zw. hrabstwo spiskie, z poudniowej strony

^Karpat lece, które od r. 1414 pozostawao w zastawie u
Polski, zreszt jednak pastwowo z Polsk nie byo nigdy
zczone. Zajte jeszcze przed rozbiorem Polski na rzecz

Wgier, bo w r. 1770, Nowotarszczyzn i Sdeczyzn zczono
z Galicy. Kontrowersy co do drobnego kawaka midzy
Galicy i Wgrami koo Morskiego Oka rozstrzygn sd
rozjemczy z r. 1904 na rzecz Galicyi.

Przy trzecim rozbiorze Polski powikszyy si nabytki

Austryi; dostaa si jej reszta województw: krakowskiego z
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wyjtkiem maego kawaka, sandomierskiego, lubelskiego,

bezkiego, cz ziemi ciemskiej, znacznacz województwa
podlaskiego, kawaek mazowieckiego (ziemia liwska, cz
warszawskiej i czerskiej ziemi) i kawaek woyskiego. Obszar
nabyty wynosi 866 mil kw. z ludnoci koo 1,200.000.

Otrzyma on nazw Galicyi Zachodniej albo Nowej i utworzy
osobny kraj; w r. 1803 jednak poczono go z Galicy, nabyt
przy pierwszym podziale, zwan wtedy Galicy Wsciodni.

Niedugo jednak utrzymaa si Austrya przy tym po-

wikszonym obszarze; na mocy traktatu, zawartego z Na-
poleonem w Schonbrunn 14 padziernika 1809 r., odstpia
mu Austrya cay swój udzia z trzeciego rozbioru Polski, tj.

ca Galicy zaciodni, oraz z tego obszaru, który zaja przy

pierwszym rozbiorze Polski, okrg zamojski, i przyznaa
wspówasno kopalni soli w Wieliczce; ustpione tery-

toryum, obejmujce 961 mil kw., odda Napoleon Ksistwu
warszawskiemu wraz z wspówasnoci kopalni wielickich.

Nadto równoczenie oddaa Austrya pas wschodni Galicyi,

t. zw. obwód tarnopolski, Rosyi. Wjmosi ten obszar 121 mil

kw., a mia ludnoci 349.000. Traktatem jednak wiedeskim
austryacko-rosyjskim z 3 maja 1815 r. dostaa Austrya obwód
tarnopolski z powrotem, oraz odzyskaa pen wasno ko-

palni soli w Wieliczce.

Wreszcie 16 listopada 1846 r. zaja Austrya za zgod
Rosyi i Prus Rzeczpospolit krakowsk, a w r. 1850 przy-

czya j pod mianem Wielkiego Ksistwa krakowskiego do

Galicyi. Nazwa tego kraju koronnego odtd brzmiaa Kró-

lestwo Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksistwem kra-

kowskiem.

Z Galicy przez czas jaki poczona bya i Bukowina.

Zdobyta w r. 1786, przyczona zostaa w r. 1787 do Galicyi,

ale tylko na czas krótki, bo ju w r. 1790 j oddzielono. Mimo
jednak oddzielenia pozostaa Bukowina pod wspólnym
z Galicy gubernatorem, to w sprawach sdowych szlachty

dalej naleaa do forum nobilium w Stanisawowie; stany jej

jednak zorganizowano odrbnie. W r. 1817 ponownie po-
czono Bukowin z Galicy; w r. 1849 przyznano jej tytu

ksistwa, w r. 1850 ostatecznie od Galicyi odczono.

I
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Ziemie, oderwane od pastwa polskiego przez pierwszy
i trzeci rozbiór i do Austryi przyczone, miay sta si ska-
dow czci iabsburskiej monarchii. A ta monarciia w tym
czasie w caej peni sza w kierunku centralizmu, urzdzania
skadajcyci j prowincyi na jedn mod. Organizowaa
urzdy centralne, które miay zastpi dawne, rozcigajce
wadz tylko na poszczególne kraje lub ici grupy, w jedno-

stajny sposób urzdzaa zarzd poszczególnyci czci ska-
dowyci, dotd wykazujcyci znaczne rónice, z odrbnego
iistorycznego rozwoju wynikajce, ujednostajniaa ustrój

sdowy i prowadzia na wielk skal prace przygotowawcze
do kodyfikacyi wszystkici dziaów prawa sdowego, by, usu-

wajc prawo zwyczajowe czy ustawy róne w rónych pro-

wincyach i zastpujc je nowymi kodeksami, obowizywa
majcymi w granicach caej monarchii, jednolitoci prawa
prywatnego i karnego, jakote postpku sdowego, silniej

spoi poszczególne czci w jedn cao.
A t cao miaa kierowa wola wadcy, wadcy absolu-

tnego, ale i owieconego; ten wa^dca mia za cae spoe-
czestwo myle, ku swemu je wie, ale i jego dobru. On
mia poucza spoeczestwo o tem, co dla niego jest dobre i

podane, czy w sprawach najwaniejszych, czy nawet w
drobnostkach ycia, w kwestyach codziennych czynnoci i

przyzwyczaje. Aby to zadanie módz wypeni, by spoe-

czestwo módz uszczliwia choby nawet wbrew jego woli,
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jeli ono nie rozumiao celów monarchy i ich wartoci, nie
oceniao dostatecznie wartoci zarzdze, które rozrzucane
byy szczodr rk w tysicznych rozporzdzeniach, edyktach,
mandatach, cyrkularzach, biletach odrcznych i jak si te

akty rozliczne, bdce wyrazem woli wadcy, wówczas na-
zyway, trzeba byo to spoeczestwo podda swej wadzy,
uczyni tej wadzy posusznem. Ju poprzednio silnie

zostay ograniczone przywileje warstw wyszych spoecze-
stwa, podkopane, czciowo nawet usunite instytucye, które
z tego spoeczestwa wyszy; owiecony absolutyzm koczy
t robot. Zachowujc w zasadzie ustrój stanowy, opierajc
si przedewszystkiem na szlachcie, przecie usun prze-

wanie przywileje szlachty, w tej szlachcie, prze-
robionej wedug swoich zapatrywa, znalaz nawet gównych
pomocników do przeprowadzenia swoich zamiarów. Koció
poddawa coraz silniej swej wadzy, ziywa jego zwizki z

Rzymem, przerabia ksiy na pastwowych urzdników,
lyliszczy instytucye stanowe, tak, e z sejmów ledwie cie
pozosta, z samorzdu tak szerokiego miast nic zgoa. Opiek
otoczyo pastwo wocianina, który rekruta dawa i podatki,

i wygrywao go przeciw warstwom wyszym, gdy trzeba je

byo krpowa. A do przeprowadzenia swej woli miao
pastwo armi od niego tylko zalenych urzdników;
biurokracy.

Najjaskrawiej zarysoway si tendencye absolutyzmu

owieconego w Austryi za rzdów samoistnych Józefa II

(1780—1790), kiedy przekroczyy wprost granice moliwoci,
tak, e niejedno z tych zarzdze musiao by jeszcze za

ycia tego monarchy cofnite, wiele w gruzy si rozsypywao
zaraz po jego mierci. Ale te tendencye byy przed Józefem II

i po nim, one nadaj cechy charakterystyczne — wraz z

dnociami przerobienia caej monarchii na pastwo nie-

mieckie — caemu temu okresowi, któremu kres pooy
dopiero ruch kontsytucyjny. Po roku 1848 jeszcze nie zaraz

ustpi absolutyzm, jeszcze raz przyszed do wadzy, ale ju
tylko chwilowo, ju uuisia czyni koncesye, a wreszcie nowa
w peni rozwina si era.

Takiemu to pastwu dostaa si Galicya, cz polskieiro

pastwa, kt(')rc zupenie inny [)rzeilstawiao obra, i.
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Stanowe to byo pastwo z peni praw stanów wyszych,
szlacity zwaszcza i kocioa; szlachty przywileje tak wielkie,

e dalej idcych nie znao adne inne stanowe pastwo Eu-
ropy, instytucye stanowe, sejmy i sejmiki, stanowiy cz
duszy szlacheckiej, t. zw. mieszczastwo, cho sabo rozwi-

nite, cieszyo si zupenym samorzdem, nawet autonomi.
Wadza pastwowa, saba, nie narzucaa swej woli spoecze-
stwu, ograniczaa swój zakres do bardzo ciasnych ram. Nie-

znana bya biurokracya; urzdy pastwowe w rkach szlachty,

sdy obsadzane przez spoeczestwo^
Galicya miaa si sta czci skadow Austryi; trzeba

j byo dostosowa do krajów innych. Me mogo to by
rzecz atw i zdawano sobie z tego spraw; pocztkowe
rzdy, za Maryi Teresy (1772—1780), w pewnej, drobnej

zreszt mierze, uwzgldniay odrbnoci kraju i jego prze-

szoci, lecz ju za Józefa II caa tendencya pastwa cen-

tralistycznego, absolutnego i germanizujcego, wystpia w
caej peni i z caym aparatem tych wszystkich rodków
ustawodawczych i administracyjnych, jakie miaa do dy-

spozycyi.

Za daleko zwaszcza tu, w Galicyi, poszy te reformy, tu

trzeba byo cofa si silniej nawet, ni gdzieindziej. Stosunki

polityczne (do Polski i Prus) sprawiy, e nawet zdawao si
chwilowo, i przyjdzie do zwrotu bardzo znaczcego, e
Galicya zdobdzie szereg takich uprawnie, których nie

miay inne kraje, e zabezpieczy szereg praw dla warstw
wyszych, dostanie instytucye, w pewnej mierze dawne jej

organizacye polskie przypominajce, e utrwali swój

charakter narodowy. Byo to za rzdów Leopolda II:

ze strony szlachty galicyjskiej przedoono w r. 1790 cesa-

rzowi projekt szczegóowy osobnej konstytucyi dla Galicyi,

która miaa dosta nazw: Charta Leopóldina. Miay by
zapewnione prawa obywatelskie: wohio osobista z wolnoci
emigracyi i zasad polsk: neminem captivabimus nisi iure

victum, nietykalno wasnoci i domu, równouprawnienie

ydów, opieka wocian. Mia by sejm, zoony z wirylistów

— dostojników kocielnych i wieckich — i z posów szlachty

i miast królewskich, z wolnoci sowa i nietykalnoci jego

czonków, majcy prawo veta (cho nie stanowczeg^o) wobec
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przedoe monarszych, z rozleg jeszcze pozatem kompeten-
cy, zwaszcza co do kodyfikacyi prawa sdowego i co do
uciwalania podatków; mia on wybiera te osobny wydzia.
Na czele kraju stan mia namiestnik — arcyksi
najchtniej — majcy przy sobie rad namiestnicz z krajow-
ców; w prowincyach, na które kraj si podzieli, rady zoone
z prezydenta i asesorów, czciowo obieralnych take z

poród mieszczan. Sdy odrbne, tylko w kraju. Oczywicie
wszystkie urzdy w rkach krajowców, to w peni w urzdach
i urzdowaniu jzyk polski. Gwarancy tej konstytucyi

miaa by koronacya monarchy na króla i zaprzysienie kon-

stytucyi.

Ten projekt sta si podstaw obrad; nie byo nadziei, by
w peni móg by przyjtym, lecz przecie zdawao si, i
mimo silftej niechci sfer rzdzcych urzeczywistni si myl
cesarza, by znaczn odrbno i znaczne prawa specyalne

przyzna Galicyi. Zmiana jednak pooenia politycznego, a

nastpnie mier Leopolda II, sprawiy, i cay ten projekt nie

wyszed z granic przygotowa.
Traktat, zawarty w Wiedniu 1815 r. midzy Austry a

Rosy, potwierdzony i przez akt kocowy kongresu, zawiera

zobowizania Austryi, i jej polscy poddani, tj. wic Galicya,

otrzymaj reprezentacy i instytucye narodowe, okrelone

jednak wedug tego, co wadca uzna za stosowne i poyteczne

przyzna.
Wprowadzenie liberalnej konstytucyi w Królestwie kon-

gresowem, oraz pewnych przynajmniej swobód w Ksistwie

poznaskiem, byo przyczyn, i w Austryi pomylano o

zrealizowaniu przyrzecze. Skoczyo si jednak na przy-

wróceniu w r. 1817 sejmu stanowego, nie majcego praw ad-
nych prawie. A do roku 1848 w caej peni utrzymywa si

tu system rzdów absolutnych, wykluczajcych prawie zu-

penie zarówno uznanie odrbnoci narodowej kraju, jak i

udzia spoeczestwa w rzdach, opartych na obcej temu

spoeczestwu biurokracyi.
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W czasie, kiedy Austrya przyczya do swego terytoryum
obszar pastwa polskiego, obejmowany odtd nazw Galicyi,

tak w Polsce, jak i w teje Austryi ukad stosunków spoecz-
nych oparty by na podziale spoeczestwa na stany, rónice
jednak co do rodzaju tego podziau w obu pastwaci byy
bardzo znaczne, a zwaszcza co do stanowiska przodujcego
w obu pastwaci stanu szlacieckiego wobec wadzy pa-
stwowej.

W Polsce szlaclita korzystaa wówczas w peni jeszcze z

praw, swobód i przywilejów, które zdobya sobie od wieków
rednicli, owadna rzdem w pastwie przez sejmy i sejmiki,

stanowia zamknity stan, starajcy si jaknajbardziej

odgrodzi od reszty, w obrbie za stanu przestrzegajcy
zasady jaknajdalej idcej równoci, zagwarantowanej przez

szereg konstytucyi, równoci, której zreszt nie uwaczao
uywanie tytuów ksicycti i — bardzo nielicznyci —
lirabiowskich, gdy tytuy te nie daway adnycli praw ja-

kici specyalnyci, byy tylko tytuami.

Przeciwnie w Austryi warstwa szlachecka, popierana

zreszt przez rzd, nie bya tak cile zamknita, cigle

odnawiaa si przez nowe nobilitacye, nadawane przez panuj-
cego. Nie tworzya ta szlachta warstwy jednolitej, co

zwaszcza zaznaczao si w skadzie sejmów, w których

istniay osobne kurye szlachty wyszej i niszej. Dawnych
praw i swobód stanowych zostaa ju w przewanej mierze

pozbawion; nie miaa gwarancyi, któreby zabezpieczay jej

wolno osobist, jak i gwarancyi nietykalnoci majtku,
utracia przywilej wycznego piastowania urzdów, cho
zreszt urzdy jeszcze przewanie w jej dostaway si rce.

W tej wanie epoce dono do tego, by z szlachty, która do

tego czasu bya szlacht jednego kraju (np. dolno-austryack,

czesk i t. d.), wytworzy jednolit szlacht austryack;

jednake jeszcze odrónienia terytoryalne co do szlachectwa

si(^ utrzymyway.
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W Galicyi utrzyma te rzd nowy odrbno stanu

szlacheckiego, jednak wprowadzi zmiany co do pojcia
szlachectwa, jak i praw, jakie ono dawao. W celu ustalenia

krgu szlachty nakazano^ w r. 1782 zaprowadzenie metryki

szlachty galicyjskiej, któr prowadzi wydzia stanowy;

osobn metryk prowadzono dla tych, którzy wykazali swoje

prawa do zasiadania w stanach krajowych, tj. sejmie. Kto
chcia by wpisanym w metryk szlacheck, musia udo-

wodni, i posiada szlachectwo polskie („staropolskie", jak

to póniej okrelano); dowodzono tego przez przedstawienie

dokumentów z polskich czasów, ekstraktów z ksig grodzkich,

i ziemskich, a w razie braku tego rodzaju dowodów przez

powiadczenie szlachectwa ze strony trzech z poród piciu
imiennie wskazanych magnatów (sposób ten ju poprzednio
przepisano w r. 1776 przy legitymowaniu si szlachty w celu

osignicia szambelastwa lub krzya gwiadzistego),

wreszcie nawet przez wykazanie, i nale do rodzin, po-

danych w kilku wyranie wymienionych herbarzach rodzin

polskich (Okolski, Wapowski, Niesiecki). Termin do wy-
wodzenia szlachectwa przeduano kilkakrotnie; i póniej
jednak — ale ju tylko w drodze aski monarszej — mona
byo uzyska przyznanie szlachectwa staropolskiego i

wpisanie do metryki, któr dalej prowadzi galicyjski

wydzia krajowy, mimo, i szlachectwo oddawna ju adnych
praw nie zapewniao z wyjtkiem uzyskania pewnych hono-

rowe znaczenie jedynie majcych odznacze lub godnoci
dworskich.

• Szlachta wic polska, o ile zostaa przy poddastwie
austryackiem (przez czas tylko pocztko^Trcli lat kilku do-

puszczaa Aiistrya t. zw. sujets mixtes), Idóre uznawano przez

zoenie hodu, utworzya odrbn grup szlachty galicyjskiej;

szlachcic z poza Galicyi. choby z krajów monarchii

.mistryackiej, do szlachty galicyjskiej zaliczony mód by we-

dug ordynacyi sejmowej z r. 1782 tylko przez nadanie mu in-

dygenatu przez sejm. W r. 1817 dokadniej okrelono prawa
sejmu co do nadawania indygenatu; z wasnego wyboru mogy
go one nadawa tylko tym osobom, które ju naleay do

stanu magnató\\ In)) rycerskiego monarchii austryackiej, za
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()l)owizane byy nadawa go kadoczesnemu gubernatorowi
dicyi oraz tym, których monarcha stanom poda.

Zasady rÓT\Tioci szlacheckiej nie utrzyma rzd
austryacki w Galicyi; ju bardzo rycho po zajciu kraju, w
ordynacyi stanów z r. 1775, przeprowadzono podzia szlachty
na dwie grupy: stan magnatów i rycerski. Do stanu magna-
tów mieli nalee ci, którzy posiadali tytuy ksit, hrabiów
i baronów. Nie. chodzio tu jednak wycznie o tych, którzy
dawniej takie tytuy posiadali, sl których byo w Galicyi nie-

zmiernie mao (kilku ksit); ten stan mia by sztucznie stwo-
rzony przez to, i przyznano prawo do uzyskania tytuu (za

znion taks) hrabiów dla tych, którzy za rzdów polskich

piastowali urzdy koronne, tj. ministrów albo wojewodów,
kasztelanów lub starostów grodowych, za tytuy baronów
dla tych, którzy byli poprzednio urzdnikami ziemskimi,

musieli jednak wykaza wprzód swoje szlachectwo od dziada,

W ten sposób cay szereg osób z poród szlachty uzyska
wówczas tytuy hrabiów lub — rzadziej — baronów. Nada-
wano takie tytuy take i innym osobom za zasugi koo
pastwa. Std znaczna ilo rodzin hrabskich, które dzi si
w Galicyi spotyka.

Rozrónienie magnatów i szlachty nawet w epoce stano-

wej, tj. do czasu przeprowadzenia zrównania wszystkich

wobec prawa, nie miao wikszego znaczenia? zaznaczao si
ono jedynie w stanach, tj. sejmach galicyjskich, w skadzie

wydziau krajowego, oraz w zastrzeeniu t. zw. arcyurzdów,
które nie miay zreszt praktycznej doniosoci, osobnycli

dla magnatów, osobnych za dla stanu rycerskiego czyli

szlachty.

Z dawnych swobód i wolnoci szlachcie zostao:

wyczne prawo do wasnoci ziemi i wadzy patrymonialnej.

W r. 1814 postanowiono, e dobra ziemskie tabularne s nie-

podzielne, nawet choby kilku zostao spadkobierców; wyjt-
ó gubernium mogo udzieli pozwolenia na podzia
czny takich dóbr. Odrazu usunito przywilej wolnoci

'datkowej, bez wyranego jakiego aktu pozbawiono gwa-

. wolnoci osobistej i nietykalnoci majtku, jak i wy-
nego prawa do piastowania urzdów. Duo szlachty

ucao urzdy z wasnej woli; napyway za to do urzdów
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ywioy obce z innych austryackich prowincyi. W stosunku

do szlachty rzd, który pocztkowo dla niej by lepiej usposo-

biony, póniej coraz niechtniej wystpowa, starajc si j
o ile monoci ograniczy jako ywio pastwowo niepewny.

Nie miay oczywicie znaczenia dla stanowiska prawnego i

spoecznego szlachty takie zarzdzenia na jej korzy, jak
utworzenie w r. 1782 osobnego oddziau gwardyi cesarskiej

z 40 szlachty galicyjskiej, zniesionego w r. 1791, jak i za-

pewnienie pewnej iloci miejsc funduszowych dla modziey
szlacheckiej w szliole wojskowej w Wiener-Neustadt i w insty-

tucie wychowawczym w Teresianimi w Wiedniu.

2. Wyznania.

Literatura: Kalinka, Galicya i Kraków; Chotkowski,
Historya polityczna Kocioa; Tokarz, Galicya; Balzer, Historya
ustroju Austryi § 56.

Koció katolicki. W czasie przyczenia Gali-

cy! stanowisko Austryi do kocioa przybiera ju zaczynao
coraz silniej te cechy, które nastpnie okrelono nazw józefi-

nizmu, od Józefa II, za którego system ten najjaskrawsze

przybra formy. Dyo pastwo austryackie do tego, by
koció katolicki ograniczy do funkcyi cile kocielnych,
usuwajc wszelkie dalej idce, jakie w cigu wieków uzyska,
osabi wzy, czce koció w obrbie pastwa istniejcy

z Rzymem, a wreszcie by ten koció podda pod siln kon-

trol ze strony pastwa, przeksztaci go w instytucy niejako

pastwow, któraby pastwu pomagaa w wypenianiu jegn

zada i celów.

Odrazu te, gdy Galicya wesza w skad monarchii

habsburskiej, wszystkie momenty dziaalnoci pastwa w
stosunku do kocioa zaznaczyy si tem jaskrawiej, i
koció w Polsce korzysta z bardzo rozlegej swobody i

bardzo rozlegych praw.

Wprowadzono zasad, i nie wolno zwraca si do Rzyn

bez zgody wadzy pastwowej, nawet w sprawach, tyczc>
si dyspenz w.y procisów kocielnych; sprawy sporne mi;!

by ostntfcziiit^ zalnl winno w kraju. Równie poddano kc.-

I
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troli rzdu pisma papieskie, zastrzegajc, e mog one byó
ogaszane tylko po uzyskaniu placeti regii, co jeszcze wy-
ranie ogasza i patent z r. 1781. Zaraz po zaborze postano-

wiono zerwa zwizek klasztorów krajowych tak z klaszto-

rami w Polsce, jak te i z Rzymem; jeszcze w r. 1 781 paten-

tem stwierdzono, e klasztory nie maj podlega swoim gene-
raom, lecz biskupowi dyecezyi, w której le.

Sdownictwo kocielne ograniczono do spraw cile
kocielnych, a nawet ograniczono bardzo silnie mono na-

kadania kar kocielnych. W r. 1783 wprowadzono cywilne

prawo o maestwie, zastrzegajc dla sdownictwa wie-
ckiego sdownictwo w sprawach maeskich; pozostawiono
jednak form kocieln zawarcia maestwa.

W zakresie spraw cile kocielnych przeprowadzono
czciowo — zreszt w porozumieniu z papieem — nowy
podzia dyecezyi. Ju za Józefa II. przejciowo, a w r. 1821

na stae utworzono z czci dyecezyi krakowskiej nowe
biskupstwo w Tarnowie; reszta tej dyecezyi podlegaa dalej

biskupowi krakowskiemu, a póniej wikaryuszowi apostol-

skiemu w Krakowie, a w r. 1872 znowu przywrócono
biskupstwo krakowskie. W r. 1806 utworzono osobne arcy-

biskupstwo grecko-katolickie we Lwowie, któremu poddano
biskupstwa tego obrzdku, w Galicyi si znajdujce. Za
Józefa II. przeprowadzono t. zw. regulacy parafii. Ducho-
wnym wyznaczono t. zw. kongru, któr bd w caoci
pastwo pacio, bd te uzupeniao, jeli dochody wasne
wysokoci tej kongruy nie dosigay. W r. 1782 przepisano

egzaminy dla kandydatów na proboszczów regiae collationis,^

t. j. których prezenta do rzdu naleaa. Pastwo dalej jeszcze

poszo. Ju w r. 1773 zniesiono — na podstawie bulli pa-

pieskiej, wyrobionej w r. 1771 — znaczn ilo wit. W r.

1777, póniej w r. 1785, okrelio pastwo, jaka ma by wyso-

ko t. zw. iura stolae, jak równie sposób wybierania rónych
drobnych opat i danin na rzecz kocioów. Zakazywao bu-

dowy kapliczek przy drogach, przepisywao (1780 r.) brzmienie

ldu apostolskiego, to znowu porzdek pogrzebów i aoby
776 r.) i t. d.

W r. 1774 zabrano na skarb majtek zniesionego zakonu

ezuitów. Klasztorom odebrano parafie, jakie im byy in-

Historya ustroju Polski w zarysie. Tom IV. ]0



14t) Galicya.

korporowane. Okrelono warunki wstpowania do nowicjatu;
w r. 1780 zastrzeono, i nowicyusz moe wnie klasztorowi
najwicej 1.500 zr. Wreszcie w r. 1780 zniesiono znaczn
ilo klasztorów (74), gównie kontemplacyjnych mskich i

eskich.
Ksia, proboszczowie zwaszcza, musieli spenia pole-

cenia, przez rzd wydawane, ogasza zwaszcza najrónoro-
dniejsze rozporzdzenia rzdowe z ambony, nawet tyczce si
tytoniu i tabaki.

Po mierci Józefa II. uleg zagodzeniu ten stosunek
pastwa do kocioa, cofnito nawet niektóre zarzdzenia;
uznano zwaszcza, e porzdek naboestw jest wewntrzn
spraw kocioa. Naogó jednak józefinizm utrzyma si
przez cay ten okres, a do czasu, gdy pojawiy si konsty-

tucye.

Pod jednym wzgldem znaczny wpyw przyznano ducho-
wiestwu, a to przez oddanie mu w r. 1804 bezporedniego
zarzdu szkó.

Wyznania protestanckie. Dla pozyskania lu-

dnoci niemieckiej do kolonizacyi Galicyi wczeniej tu, ni
w innych krajach austryackich, znaczne przyznano ulgi prote-

stantom. Ju zaraz po zajciu dozwolono protestan-

tom kupcom i rzemielnikom osiada w piciu miastach,

osobny za dekret z r. 1781 rozszerzy prawo to na wszystkie

miasta, a take i na wsie, i to dla wszystkich protestantów.

Zagwarantowa im wolno naboestw, oraz pozwoli na

dwa nowe zbory (w Podgórzu i Biaej) obok trzech, jakie mieli

ju poprzednio (we Lwowie, Jarosawiu i Zaleszczykach).

Przyznano te wolno naboestw wocianom protestantom

w dobrach kameralnych, t. j. rzdowych.
W tyme roku 1781 ogosi Józef II. podstawow do-

nioso majcy t. zw. patent tolerancyjny, który i w Gahcyi

zosta równoczenie opublikowany. Patent ten tyczy si
wyznawców religii augsburskiej i helweckiej oraz nieunitów.

Dozwoli na prywatne religii „exercitium"; tam gdzie byo
100 rodzin osiadych, dozwoli na wystawianie zborów ze

szko, ale bez wie, dzwonów i bez publicznego wejcia z

ulicy, na publiczne pogrzeby,' utrzymanie szkó wasnych,

obieranie pastorów, wykonywanie w sprawach wiary sdo-
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wnictwa z apelacy do rzdu krajowego. Dopuszczeni zostali

wyznawcy tych religii do nabywania domów, dóbr, do prawa
miejskiego, do wstpowania do cechów, zyskiw^ania godnoci
akademickich, wstpowania nawet — za dyspenz wadzy —
do suby cywilnej; odpady wic wszelkie ograniczenia co
do wyboru zawodu. Zastrzeg jednak patent, i jeli ojciec

jest katolik, to dzieci id wszystkie za ojcem, w przeciwnym
razie wedug pci za ojcem lub matk. Na zmian religii

katolickiej na jedno z tych wyzna patent pozwala, ale z za-

strzeeniem, e nie gromadnie si to dzia bdzie.

3. Wocianie.

Literatura: Kalinka, Galicya i Kraków; Mises, Die Ent-
wickelung; Tokarz, Galicya.

Zaraz po zajciu Galicyi zwróciy wadze uwag na poo-
enie wocian. Starano si w szeregu patentów zapobiega
zbiegostwu wocian na wschód. Zakazywano wocianom,
jeli nie mieli wasnego byda, sprzeday byda bez pozwolenia
pana, z drugiej jednak strony przypominano wacicielom
obowizek dostarczania wocianom zboa na zasiew, jeli ci

go potrzebowali, choby ponownie sami musieli go kupowa.
Dla poznania i ustalenia powinnoci wociaskich nakazano
— ju w r. 1772 — skadanie fasyi przez wacicieli; fasye te

jednak, które sprawdzano urzdowo tylko w razie zaalenia,

nie odznaczay si dokadnoci, mimo zagroenia karami.

Podatek gruntowy mieli paci tylko panowie wsi, take za

hopów. Pocignito wocian wprawdzie zaraz po zajciu
alicyi do wiadcze w naturze na podstawie dawnych

lustracyi i inwentarzy, ale ju w r. 1774 zniono je do K
(za Ya wynagrodzono), za w r. 1775 zniesiono te wiadczenia,
wprowadzono jednak podatek t. zw. rustykalny. Podatek
n wybierano na podstawie wojskowych list konskrypcyj-

ch, sporzdzonych w r. 1773; podatek wymierzano wedug
iloci korcy wysiewu i iloci zbioru siana. Obliczon sum
podatku paci pan w^si i rozkada dopiero na wocian. Obok
tego wocianie pacili niewysoki podatek kwaterunkowy.

10*
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Niedaleko wic szy te rodki, majce na celu ulenie
ciarom wocian. Obok tego wprowadzono przepisy,

ograniczajce wadz pana w stosunku do poddanycli, równie
jednak tylko w skromnych granicach. Wyrok mierci na
wocianina móg by wykonany tylko po zatwierdzeniu przez

monarch. Poddany otrzyma prawo wystpowania ze

skarg przeciw swemu panu; tok instancyi okrelono na
sposób czeski, tak i skarg naleao wnosi do zwierzchnoci
gruntowej, t. j. do pana wsi, od niego sza apelacya do sta-

rostwa (Kreisamt), od starostwa w sprawach, tyczcych sit^*

ciarów (contributionale, jak to okrela patent z r. 1775) do
gubemium, a nastpnie do galicyjskiej kancelaryi nadwornej
w Wiedniu, za w innych sprawach do t. zw. consessus in

causis summi principis we Lwowie, a std do najwyszego
sdu (oberste Justizstelle) w Wiedniu. Dopuszczono take
apelacyi w sprawach midzy poddanymi, w których w
ostatniej instancyi rozstrzyga consessus; do niego naleay—
w pierwszej instancyi — sprawy wocian przeciwko panom o

odmówienie wymiaru sprawiedliwoci.

Najwaniejszym aktem, tyczcym si stosunków wo-
ciaskich w Galicyi za Maryi Teresy, by patent z 3 czerwca

1775 r. Nie znia on robocizny i innych ciarów wocian,
zastrzega jedynie, i nie wolno da jej w wikszym wy-
miarze, ni j wykazyway dawne inwentarze: to postano-

wienie, niezbyt dokadne, tumaczy dokadniej patent

Józefa II. z 5 stycznia 1781 r. Zakazywa patent dania
robót w wita i niedziele, agodzi nieco obowizek dawanin

podwód, nakazujc wliczanie dalszych dróg do dni robocizny

i wynagradzanie za te drogi kosztu wyywienia. Co do praw
wycznych, patent znosi monopol pana kupowania od

wocian i sprzedawania wocianom, o ile taki monopol istnia

— nie by on ogólnym zwyczajem —, oraz zakazywa przy-

muszania wocian do kupowania wódki. Wadz sdow
]).ni;i (),maiucza nieco, zakazujc nakadania przez pana kar

pieninych; kar chosty wolno byo wykonywa tylko w
obecnoci wyszcjro urzdnika dóbr. Przeciw naduyciom
kar laiii, <r'l'/i<' r/adzi we wsi jeden urzdnik lub dzierawca.

mona byo otlwoly\^a si do starostwa lub powiatu, które

obowizane byy w tych sprawach pospiesznie dziaa.

I
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Reformy, które Józef II. rozpocz po objciu rzdów w
Austryi bardzo energicznie zaraz przeprowadza, jak i po-

przednie z czasów Maryi Teresy, nie odnosiy si bezporednio
do Galicyi. Inne nieco uksztatowanie w tym kraju stosun-

ków wociaskich sprawiao, i, biorc za podstaw reform
poprzednie zarzdzenia z innyci krajów, modyfikowano je,

wydawano te z pewnem opónieniem. Tak nie w r. 1781, ale

dopiero w nastpnym, patentem z 5 kwietnia 1782 r. ogosi
dla Galicyi Józef II. zniesienie „niewoli" (Leibeigenschaft),

jak okreli stosunek poddaczy, wprowadzajc w jego

miejsce „umiarkowane poddastwo" (gemassigte Untertanig-

keit). I nadal poddani obowizani byli panu do posusze-
stwa, otrzymali przecie mono opuszczania wsi, z zacho-

waniem zwyczajów miejscowych co do czasu opuszczania

gospodarstw; t jednak najwaniejsz koncesy na rzecz

wocian, przejt z synnego patentu Józefa II. z r. 1781 dla

Czech, Moraw i lska, uczyniono dla Galicyi prawie zupenie
iluzoryczn przez dodanie zastrzeenia, nastpnie jeszcze w r.

1785 powtórzonego, i tyczy si ona tylko wocian zakupnycb,

niezakupni za musieli da panu w swoje miejsce zdatnego za-

stpc. e za wocian zakupnych byo na ogó w Galicyi

bardzo niewielu, wic te swoboda osobistych ruchów, przy-

znana przez ten patent, nie miaa w praktyce wikszego zna-

czenia. Przyzna patent nadto wocianom swobod w za-

wieraniu maestw z obowizkiem jedynie zawiadomienia

pana wsi, jak równie swobod wyboru zawodu, gdy chodzio

o rzemioso, sztuk lub nauk. Zniesiono te obowizek suby
na dworze dzieci wociaskich, z wyjtkiem sierot po obojgu

rodzicach od wieku lat czternastu, najwyej przez lat trzy;

uzupeniono ten ostatni przepis jeszcze w ordynacyi dla

czeladzi z r. 1783, rozszerzajc obowizek suby na dworze

na dzieci yjcych wocian, jeli byo ich wicej i nie

szystkie byy potrzebne do pomocy w gospodarstwie

ocianina.
Równolegle sza akcya take w kierunku ograniczenia

ciarów ludnoci. Patent z r. 1781 ograniczy robocizn do

trzech dni w tygodniu od wocianina, nie regulujc zreszt

stosunku robocizny do wielkoci gnmtu. Mniejsze robocizny

pozadniowe pozostay bez zmiany. Patent za z 1784 r.
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zniós w dobrach szlacheckich — siedm lat wczeniej zrobiono
to w domenach pastwowych — wszelkie pomoce i gwaty,
tak e cay wymiar robocizny jakiegokolwiek rodzaju mia
by ograniczony do najwyej trzech dni w tygodniu. Obok
tych najwaniejszych patentów wydawano w tych latach
szereg mniej wanych, zawierajcych przepisy na korzy
wocian, jak n. p. ograniczenie podwód (patent z r. 1784,
czciowo ju patent z 1775 r.), robocizny komorników do 13
dni w roku (cyrkularz z 1784 r.) i t. d. Nieraz takie reformy
przeprowadzano najpierw w domenach, potem i w dobrach
szlacheckich.

Wród patentów wyrónia si rozcigoci (liczy 83
art.), jak i wag zawartych w nim przepisów, patent z 16
czerwca 1786 r., bdcy jakby kodyfikacy praw, tyczcych
si wocian; przej on przewan cz poprzednich pa-

tentów, przepisy ich rozwin i doda nowe. By ten patent
gówn podstaw, na której si opieray stosunki panów z

wocianami przez dugi szereg lat, bo wicej ni przez pó
wieku, a do definitywnego zniesienia stosunku poddaczego
w r. 1848.

Patent przyjmowa zasad, i robocizna wocianina nie

ma przekracza wymiaru trzech dni w tygodniu, liczc w to

ewentualnie i robocizn na rzecz proboszcza. Mniejsze robo-

cizny pozostaway bez zmiany. I ten patent jednak nie

wprowadza ustosunkowania wysokoci robocizny do wiel-

koci gruntu, zostawia t kwesty do uregulowania przy-

szoci, przypuszczajc, i w Galicyi dojdzie do reformy t. zw.

urbaryalnej, t. j. opierajcej si na opisie ciarów wocia-
skich, t. zw. urbaryuszach. Patent w innym kierunku jednak

uwzgldnia znowu yczenia panów wocian, mianowicie co

do rozcigoci wymiaru robocizny. Wobec skarg na to, i
wocianie póno do roboty wychodz, oznaczy, i robocizna

ma trwa w lecie 12 godzin, w zimie 8 godzin; w te godziny

liczyy si dwie godziny w lecie, a w zimie jedna, na odpoczy-

nek i posiek, jak i czas na drog z domu i do domu. Tylko
w czasie niw wolno byo godzin lub dwie wocian prze-

trzyma. Robocizna nieraz bya w Galicyi okrelona w ten

sposób, i oznaczano, ile w cigu dnia zrobi mia wocianin;
tego zakazano, z wyjtkiem co do rbania drzewa i przdzenia.
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Zakazano rozdziau robocizny (dania dwóch pódni zamiast
jednego dnia), zamian jej dla wocianina niepodanyci, n. p.

pieszej na cig, kilkusprzajnej na jednosprzajn p^rzez

dni kilka i t. d., ograniczono mono oszczdzania robocizny,

by jej uy w czasie potrzebnym i t. d. Robocizn chaupników
i komorników ograniczono do 1 dnia na miesic, co do wielu

(chorych, starych i t. d.) zupenie nawet zniesiono. cisymi
przepisami okrelono obowizek podwód. Wszelkich ubocz-

nych posug, zniesionych ju, zakazano, jak stróy,
nagonki i t. d., utrzymano przepis, i nie wolno zmusza do
kupowania we dworze, zniesiono róne drobniejsze opaty
i t. d.

W Austryi ju oddawna bya dno, by nie dopuci
do powikszania si gruntów dominialnych, t. j. pana wsi, na
niekorzy gruntów rustykalnych, t. j. nalecych do
wocian, a to przez rugowanie kmieci. W Galicyi, gdzie do
jeszcze byo i wtedy miejsca na powikszanie si folwarku,

rugowanie kmieci nie przybrao wikszych rozmiarów; i tu

jednak przecie starano si tej ewentualnoci zapobiedz.

Zakazano zastawu z oddaniem równoczesnem gruntu, po-

yczek, za które mia dunik oddawa poow niwa; uznano
za niewane poyczki wocian powyej 5 guldenów i t. d.

To byy jednak tylko drobne rodki, majce na celu za-

bezpieczenie wocianina w posiadaniu gruntu. Radykalnym
rodkiem byo zarzdzenie dekretu nadwornego z r. 1787,

którym postanowiono, i w rkach wocian maj pozosta
wszystkie grunty, które posiadali w dniu 1. listopada 1786 r.;

stan wic posiadania wocian wedug tego dnia, przyjtego

jako normalny, nie móg si zmniejszy. Jakkolwiek dekretu

tego nie publikowano odrazu, przecie uwaany by on

za obowizujcy i póniej na niego nieraz si powo-

yway rozporzdzenia i sdowe wyroki. Wocianinowi
przyznano te doywotnie posiadanie gruntu i dziedziczno

jego (ale bez monoci rozporzdzania na wypadek mierci);

usun go z gruntu wolno byo tylko za kar w pewnych
wypadkach prawem przepisanych.

Uregulowano za Józefa II. take kwesty okrelenia

stosunku poddaczego i organizacyi gminy wiejskiej. Pa-

tentem z r. 1781, obowizujcym i w Galicyi, tu jednak nieco
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zmodyfikowanym (cyrkularzami gubemium z 1782 r.) po-
stanowiono, i o ile pan wsi sam we wsi nie mieszka, lub te.
cho mieszka, sprawami wocian si nie zajmuje, ma na
swoje miejsce ustanowi odpowiedniego urzdnika, który
wobec starostwa ma zda odpowiedni egzamin. Do takiego
urzdnika naleao wykonywanie zarzdze wadzy, oraz
ciganie podatku rustykalnego. Bez wiedzy starostwa nie

móg pan wsi odebra temu urzdnikowi urzdu. W ten

sposób powsta w Galicyi tak dobrze póniej znany i do dzi
w zej pamici przecliowywany urzd mandataryuszy.

Przy panach wsi pozostao wykonywanie — bezpatne w
myl propozycyi stanów — sdownictwa nad ludnoci wo-
ciask. Sdownictwo mia wykonywa egzaminowany
justycyaryusz, przez pana wsi naznaczany i utrzymywany;
panu wsi wyranie zakazano wpywania na wymiar spra-

wiedliwoci.

Gmin wiejsk zorganizowa jednostajnie w caym kraju

patent z 1784 r. W kadej wsi mia by sdzia (w miejsce

wic dawnego wójta) i przysini (w miejsce dawnych awni-
ków). Przysinych liczba zaleaa od iloci domostw we
wsi; na kade 50 domostw przypadao 2 przysinych. Na
urzd sdziego przedstawiaa gmina terno panu wsi; przy-

sini pochodzili równie z wyborów, przy udziale jednak i

sdziego. Sdzia wiejski i przysini mieli pewne zwolnienia

w robociznach. Mieli oni przedewszystkiem stara si o do-

prowadzanie do zgody midzy stronami.

Daleko dalej, ni Avszelkie zarzdzenia, o których dotd
bya mow^a, posza t. zw. reforma urbaryalna, przeprowadzona

ju w kocu rzdów Józefa II na mocy patentu z r. 1789, a

która miaa wej w ycie w Galicyi od 1 listopada 1789 r.

Jak i w innych krajach austryackich, tak i tu zasad miao
by, i z dochodu gruntowego miao przypa wocianinowi
70%, za z reszty, tj. z 30%, miay by pokrywane ciary
pastwa i waciciela. Xa r/eoz i)astwa miao i od 100

guldenów dochodu brutto z ziemi 8 guldenów 16^ krajcara

(w innycii krajach 12 guldenów l:5K' krajcara), reszt za
mia dostawa waciciel; konieczn wic rzecz byo takie

obnienie ciarów na rzecz pana, by one tej normy nie pi7.e-

iv. ( »c'/,\v\ i^cic ])()!l-1;n\a ^^•\•j;liar^ musiao l'>'*'' '!'
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kadne opisanie gruntów i ich dochodów. Olbrzymia ta praca,
wykonana, cho pospiesznie, nosi nazw katastru józefi-
skiego.

Najwiksza ta reforma agrarna Józefa II miaa jednak
bardzo krótki ywot. Ju za ycia Józefa II przeciw tej

reformie zaznaczya si bardzo silna opozycya ze strony
szlachty, która j uwaaa za krok do zupenej ruiny. Po
mierci cesarza gosy krytyki wzmogy si; i stany ga-
licyjskie wziy oficyalnie udzia w akcyi tej i rokowaniach z

rzdem, które ostatecznie skoczyy si unicestwieniem caej
reformy. Patent z r. 1790 cofn reform urbaryaln i na-

powrót wprowadzi stosunki, jakie przed ni istniay, dla

kwestyi podatkowych od 1 maja, dla kwestyi urbaryalnych
od 1 lipca 1790 r. Wzamian za to panowie wsi zobowizali si
do czciowego przyjcia na siebie podwyszenia podatku
gruntowego (poowy podwyszenia w stosunku do po-

przedniego podatku rustykalnego) oraz znacznej pomocy do
zaoenia spichlerzy gromadzkich. W ten sposób zostaa
usunita najdalej idca z reform Józefiskich. Jeszcze w r.

1789 wydano patent, pozostawiajcy wymian prestacyi na
czynsz ugodzie dobrowolnej stron, z zastrzeeniem po-

twierdzenia ze strony starostw. Na tem skoczyy si re-

formy; przez pó wieku nastpnie zupenie ustawodawstwo
sprawy wociaskiej nie dotykao.

4. Miasta.

Literatura: Kalinka, Galicya i Kraków; Piat, Pogld
historyczny; Tokarz, Galicya; Miasto Lwów w okresie samorzdu
(wstp).

W Galicyi roio si od miast i miasteczek, za licznych w
stosunku do potrzeb ludnoci: naliczono ich po objciu Ga-

licyi przez Austry a 311. W przewanej mierze byy to

drobne bardzo miasteczka, nie majce racyi bytu jako osady

miejskie, prowadzce ndzny ywot, wicej rolnicze, ni
handlowe i przemysowe. Posiaday one samorzd, a nawet

autonomi, z której jednak tylko najwiksze umiay korzysta.

Na czele miasteczka staa rada miejska, zoona zwykle z
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4 rajców miejskich, zwanych te i burmistrzami, bo naprze-
mian wykonywali urzd burmistrza, tj. naczelnika rady; do
niej nalea zarzd majtku gminy miejskiej, administracya
i policya w jej obrbie, jak równie wydawanie wilkierzy

miejskich, tj. ogólnych postanowie, a nieraz i cz sdo-
wnictwa (sprawy opiekucze zwaszcza). Obok staa awa
miejska z 4—7 czonków z wójtem na czele, bdca sdem
dla ludnoci miasta w sprawach cywilnych i karnych. Czsto
obie te wadze w miastach dla spraw waniejszych razem si
czyy i nazywane byy magistratem. W wikszych miastach
byo troch urzdników miejskich, odbyway si i zebrania

obywateli miasta, zwaszcza dla uchwalania skadek.
Rada pochodzia z wyborów, rónie dokonywanych, a ona

zwykle nominowaa aw miejsk; wybory dokonyway si
co roku. W znacznej iloci miast królewskich, jak i w mia-

steczkach prywatnych, wybory zatwierdza waciciel miasta

lub te on sam dowolnie obsadza te miejskie urzdy. W
niektórych miasteczkach jednak sdownictwo naleao
wycznie do pana miasta, wykonywane jako patrymonialne.

Po zajciu Galicyi nie zaraz wzito si do uporzdko-
wania tego stanu rzeczy. W r. 1785 rzd nakaza przed-

oenie przywilejów miejskich i przeprowadzi rozdzia miej-

skich osad na miasta i miasteczka. Wprawdzie te wyraenia
znane byy i za polskich czasów, jednak odrónienie nie byo
cise i nie miao znaczenia dla prawnego osad miejskich

stanowiska. I w Austryi te zreszt na urzdzenie miast i

miasteczek to ich rozrónienie nie wywaro wpywu. Dla

oznaczenia wadz w miasteczkach, gdzie sdownictwo spoczy-

wao w rkach pana miasta, w r. 1805 wymylono nazw**

kameraryl miejskich, która si zreszt nie przyja.
Przez pierwsze dziesitki lat pozostawiono co do skadu

wadz miejskich w peni dawny zwyczaj, cho zdawano sobi'^

spraw, e taki stan rzeczy nie moe si osta. Pierws/

innowacy byo, i z podziaem miast przepisano te, jaki n

by skad magistratów, tj. wadz miejskich, liczniejszy oc/n

wicie w miastach wicfKszych. W miastach mieli by:
burmistrz, syndyk, kilku asesorów, kasyer i kontroler, w
mniejszych miasteczkach mia by tylko ]vdvn asesor, lub

fgoa aden, wzgl. asesorowie mieli obj funkcye kasyern
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kontrolera, ewentualnie nawet syndyk funkcye burmistrza.
Zostawiono na razie wybory, ewentualnie z prawem zatwier-

dzania, wzgldnie póniej odrzucania (bo tak to prawo
ograniczono), tych wyborów przez pana miasteczka, o ile

wpyw mia dawniej na wybory. Bardzo wan jednak prze-

prowadzono modyfikacy przez to, i za warunek wybieral-

noci przepisano posiadanie kwalifikacyi, mianowicie wy-
kazanie egzaminu. Nie stosowano tego co do kilku z ase-

sorów honorowych bezpatnych lub utrzymujcych tylko

remuneracy, gdy inni wszyscy mieli by urzdnikami pa-
tnymi. By módz uzyska stanowisko syndyka lub asesora,

trzeba byo wykaza si z egzaminu, przepisanego dla suby
politycznej i sdowej (t. zw. egzaminu ex utraue linea); dla

kandydata na burmistrza wystarcza egzamin dla suby poli-

tycznej, kasyer i kontroler musieli mie egzaminy rachun-

kowe. W przeciwiestwie do zwyczajów dawnych wybierano
burmistrza, syndyka i asesorów na 4 lata, a od r. 1794 do-

ywotnio, tylko co 4 lata mieli by zatwierdzani w urzdzie.
VV razie wakowania miejsca ogaszano konkursy dla ubiega-

jcych si o nie.

W r. 1805 usunito wybory co do wszystkich tych urz-
dników miejskich, którzy musieli mie egzaminy dla suby
pohtycznej, sdownej czy nawet kasowej, albo te takich,

których stanowisko wymagao fachowych wiadomoci lub

rutyny, t. zn. w praktyce wszystkich waniejszych urzdów
miejskich; tylko na najpodrzdniejsze urzdy wic odtd wy-
bierano; inne obsadza urzd obwodowy lub te gubernator,

co do posad sdowych w porozumieniu z sdem apelacyjnym

lwowskim.

Obok magistratów, tak zreformowanych, w r. 1792

postawiono t. zw. wydziay miejskie jako ciaa kontrolujce.

Wydziay miay sprawdza rachunki miejskie, przeprowadza
wizy kasy, zatwierdza budety; tym wydziaom miejskim

_ zyznano te wybór urzdników gminy. Wydziay miejskie

wychodziy z wyborów, dokonywanych przez wacicieli nie-

ruchomoci i majstrów; mogli by wybierani i ydzi; wy-

branymi mogli by tylko osiadli w miecie, przeoeni cechowi

lub tacy, którzy ukoczyli szko, t. zw. normaln (ludow).
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Wydzia mia si skada tak, by na 20 wyborców przypada
jeden wydziaowy, conajmniej jednak 12, conajwyej 40.

Do magistratów nalea zarzd majtku miejskiego, ad-

ministracya i policya miejscowa, jak i sdownictwo, pod
bardzo siln kontrol ze strony wadz rzdowych. Tak w r.

1807 zastrzeono, i wszelkie naprawy w majtku miejskim
ponad 25 zr. wynoszce musz by zatwierdzane przez urzd
obwodowy, a ponad 50 zr. przez gubernium nawet. W r. 1838
zastrzeono, e tylko conajwyej na 50 zr. w wikszych, a na
25 zr. w mniejszych miastach mog opiewa asygnaty magi-

stratu bez potwierdzenia wyszego. Miasta, majce wiksze
dochody, musiay wedug instrukcyi z roku 1807 przedkada
wadzy budety oraz zamknicia rachunkowe i inwentarze

majtku miasta; takich miast liczono w r. 1816—79. Jednake
w r. 1837 oddano w 53 miastach, majcych powyej 2.000 zr.

dochodu, na prób na lat trzy prawo sprawdzania rachunków
miejskich wydziaom miejskim. A jak w sprawach finan-

sowych, tak i w innych regulowao ówczesne policyjne

pastwo ycie miasta, dziaalno jego wadz, w najszcze-

góowszy sposób. Ledwie to cie by samorzdu; magistrat

przedstawia si raczej, i to coraz bardziej, jako najniszy

organ cile pastwowy. Poprzedni niedono autonomii

i samorzdu miast zastpio posunite bardzo daleko, za

daleko, regulowanie caego ycia miejskiego przez pastwo.
Nieco tylko odmiennie zorganizowany by Lwów, cho

i on na tychsamych zasadach; pewne odrbnoci i wiksz
troch samodzielno musiano mu zapewni ze wzgldu na

jego stanowisko jako miasta stoeczmego. Pozostawiono po

zaborze wadze miejskie z polskich czasów, tylko e wyborów
dokonywa zamiast starosty radca gubemialny. Od r. 1787

wprowadzono tu jednak now organizacy; na czele miasi

mia sta magistrat, skadajcy si z prezydenta, wiceprezy-

denta, 12 radnych dla zaatwienia spraw cywilnych i karnych -

4 radnych tworzcych jeden senat w politycznych okoliczn*

ciach, tj. dla spraw administracyi i policyi, 4 sekretarzy i sz-

regu niszych urzdników, wszyslkuh patnych. Zastrzeon<

i ci, co maj szlachectwo, nie trac go przez piastowanie

tych urzdów. Do zakresu politycznego naleay obok za-

rzdu majtku miasta: policya sug^, wykonywanie cenzun
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sprawy o obraz honoru i ograniczenie wolnoci, a wspólnie z

lyrekcy policyi, któr we Lwowie utworzono, policya

(Irowia, targowa, ogniowa, rodków ywnoci, sprawy ubogich
1 obyczajnoci publicznej. W r. 1789 wyda miastu Józef II

osobny przywilej, w którym potwierdzi i skad magistratu,

wprowadza za nadto wydzia miejski, majcy by reprezen-

tacy mieszczastwa. Wybory wydziau dokonyway si
porednio; mieszczanie wybierali 100 wyborców, a ci dopiero

wydzia miejski z 24 czonków. Temu wydziaowi oddano
prawo wyboru burmistrza i radnych, oczywicie ograniczonego

do kandydatów, majcych przepisane kwalifikacye egzami-

nowe. Ale i we Lwowie za Franciszka I wybory magistratu

zniesiono; wydzia jednak, powikszony do 60 osób, pozosta-

wiono, a naleao do niego, jak zwykle do wydziaów, badanie

rachunków miejskich, a nadto uchwalanie przyjcia staych
zobowiza, które zacigao miasto. Liczba radców magistratu

wzrastaa (mimo e w r. 1820 utraci sdownictwo karne), tak

e wynosia w r. 1848 22 radców.

5. ydzi.

Literatura: Stóger, Darstellung; Kalinka; Galicya i Kraków,
Buzek, Wpyw polityki ydowskiej; Tokarz, Galicya.

ydzi, których spis przeprowadzono zaraz w r. 1772,

stanowili w Galicyi po jej zajciu przez Austry bardzo

znaczny odam ludnoci, bo prawie 6%, wikszy w czci
wschodniej (8*7%), ni w zachodniej (3-1%) kraju; mieszkali

po miastach, a licznie i po wsiach (w zachodniej czci kraju

po wsiach 40%, w wschodniej 30%). Miasta jednak, które

miay przewag ludnoci ydowskiej, nie byy liczne, cay
szereg za mona wymieni takich, które wogóle od ydów
byy zupenie wolne (w zachodniej czci kraju). Gownem
zajciem ydów byo porednictwo handlowe oraz arendo-

wanie karczem i innych dochodów, jak dawniej za czasów
Rzeczypospolitej, w maej tylko mierze rzemioso.

Rzd austryacki dy od pocztku do zmniejszenia

ci ydów: ju te w r. 1773 ogoszono dwa prawa, które

w tym miay dziaa duchu. Wprowadzono mianowicie prze-
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pis, i ydom pod kar konfiskaty majtku nie wolno si
eni bez pozwolenia gubemium, oraz bez zapacenia taksy
za to pozwolenie, i to wysokiej, bo od 40 zr. do 300 dukatów,
zalenie od majtku; w praktyce jednak nie stosowano ustawy
zbyt cile, a taks póniej nieco zniono (w r. 1782); do-
prowadzao to w rezultacie do licznych lubów tajnych.

Równoczenie w r. 1773 nakazano usunicie zagranic z Ga-
licy! proletaryatu ydowskiego (Bettel-Juden) a za takich

ydów ebraków uznano nie tylko wóczgów i przybyszów
z za kordonu, którzy si osiedlili w Galicyi bez uzyskania na
to specyalnego pozwolenia, ale wogóle tych, którzy nie byli

w stanie opaca podatków: jedynie wyjto z pod tego prze-

pisu starych, uomnych i sieroty. Wywoono wygnanych do
pastwa polskiego. W r. 1776 chirurgom ydom zakazano
leczenia chrzecijan. W r. 1778 ordynacya cechowa galicyjska

przepisaa, i maj ydzi rzemielnicy pracowa tylko dla

ydów; w praktyce ycia nie zdoano jednak tego przepisu

przeprowadzi.
Za rzdów Maryi Teresy najwaniejsz reform byo

zreorganizowanie samorzdu* ludnoci ydowskiej; prze-

prowadzono t reform przez patent z r. 1776. Jako najnisze

jednostki tego ydowskiego samorzdu pozostay kahay czyli

gminy ydowskie, jednake liczb ich zmniejszono, a to tak,

by nalecy do kahau opacali conajmniej 4.000 zr. po-

gównego. Na czele kahau stao 6—12 starszych zalenie od
wysokoci pogównego, wedug której podzielono kahay na
4 klasy, wybieranych na lat 3 i zmieniajcych si co miesic
w przewodnictwie. Dla dokonania wyboru tworzy si za

kadym razem osobny wydzia, do którego losem wyznaczano

zalenie od klasy, do której kaha nalea, 6 lub 4 z poród
opacajcych wysoki census podatkowy (równie zaleny od

klasy: 80—120 zr.). Starszych miano wybiera z poród
lamonych ydów. Do kahau naleay sprawy wyznaniowe,

omentarzy i misa koszernego, szkó, dobroc/yiiiioi i, miar i

wag, oraz rozkad podatku, nakadanego na kahay w rycza-

towej sumie. Pozostawiono mono odbywania /(bran

ca(>^^() kaiaii, a to w skadzie, jaki si ^vy^()bi z(> zwyczaju,

w celu repartycyi podatku. Kaha mia te swoje wl.'.-ne

dochody, którymi zarzdza. Do rabina obok sp^a^v
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ligijnych nalea nadzór nad szkoami, utrzymywanemi przez

kaha.
Ordynacya z r. 1776 nie ograniczya si jednak tylko do

przepisania ustroju najniszej jednostki samorzdu ydow-
skiego, lecz stworzya nadto jeszcze drugi szczebel tego sa-

morzdu, t. zw. dyrekcy ydowsk we Lwowie, która miaa
obejmowa cay „corpus", jaki tworz ydzi w kraju. Dy-
kcya ta skadaa si z rabina krajowego (Landesrabiner), 6

^iurszych krajowych (Landesaltesten) i szeciu starszych ob-

wodowych (Kreislandesaltesten). Tych starszych, jak i rabina,

wybierali na lat 6 równie ydzi, w drodze bardzo
skomplikowanych wyborów porednich, i to dwuszczeblowych,
po kabaach i obwodach, których byo 6 w kraju; w inny

sposób znowu wybierano rabina krajowego, który swój urzd
mia piastowa doywotnio. Wybór nalea do starszych

krajowych oraz 36 deputatów, wybranych w tym celu w ob-

y/odach. Nad wyborami mia rzd kontrol.

Z dyrekcyi ydowskiej 6 czonków stale urzdowao we
Lwowie, tworzc wydzia zarzdzajcy pod przewodnictwem
rabina krajowego, za drudzy szeciu kady w jednym z ob-

wodów; po trzech latach zmieniali si czonkowie obu wy-
dziaów. Do rabina krajowego nalea nadzór w kwestyach
wyznaniowych wogóle i obyczajowych, wic nadzór rabinów,

synagog, szkó i t. d., za do wydziau zarzdzajcego
ogaszanie rozporzdze rzdowych, przestrzeganie ich wy-
konywania, zdawanie sprawozda dla rzdu, i — co byo w
praktyce atrybucy dla rzdu najwaniejsz — rozkad po-

datków ydowskich na kabay. Starsi obwodowi kierowali

obwodami, ogaszali rozporzdzenia, rzdowe, pilnowaf ich

wykonywania i zdawali relacye.

Ordynacya z r. 1776 urzdzia take czciowo i kwesty
sdownictwa nad ydami, o ile ono tym wanie wadzom zo-

stao przekazane.

Szersz akcy w stosunku do ydów, ni Marya Teresa,

nrzeprowadzi Józef IL Dy on do tego, by usun silne

yodrbnienie ludnoci ydowskiej od reszty spoeczestwa,
uwaajc to „za rzecz tak z przyjtemi ustawami tolerancyi

by zgodn, jako te powszechnemu dobru poyteczn";
równoczenie dy do tego, by, usuwajc o ile monoci se-
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paratyzm ludnoci ydowskiej, przerobi t ludno na
Niemców. Obok rónych drobniejszych patentów najwa-
niejszy patent, wszechstronnie okrelajcy stanowisko y-
dów, ogoszono w r. 1789.

Organizacya samorzdu ydowskiego, stworzona przez

Mary Teres, utrzymaa si w mocy do r. 1789; dopiero

wówczas przy reformie gruntownej i te przepisy przekszta-
cono. Kahay, tj. gminy ydowskie, utrzymano nadal, tylko

liczb okrelono cile na 141 (z tego dwie na Bukowinie). Na
czele gromady mieli sta starsi w liczbie 8 (we Lwowie i w
Brodach w liczbie 7), wybierani na 3 lata przez czonków gro-

mady, wacicieli domów, z poród czonków gromady w taki

sposób, i z podwójnej liczby wybranych (6, wzgldnie 14)

wyznacza dopiero urzd cyrkularny tych, którzy mieli obj
wadz. Kandydatów przedstawia komisarz, wyznaczony
do wyboru przez cyrku, i przeoony gminy. W ten sposób

przez zapewnienie rzdowi znacznego wpywu na skad
zarzdu gmin ydowskich samorzd, w tak rozlegej mierze

przyznany im jeszcze przez ordynacy Maryi Teresy z r. 1776,

zosta znacznie ograniczony. Samorzdu wyszego rzdu,
wyszego rzdu, skupiajcego si w dyrekcyi ydowskiej we
Lwowie, która miaa wprawdzie poredniczy midzy rzdem
a ydami, wykonywa zarzdzenia rzdowe, lecz równoczenie
te znaczny wpyw uzyskaa w wewntrznych sprawach spo-

eczestwa ydowskiego, ordynacya nowa z r. 1789 ju ni'^

znaa; dyrekcy wic usunito.

Do przeoonych gminy naleao zastpowanie gminy i

jej obrona, staranie si o biednych, zbieranie skadki na wy-

datki gromady. Urzdowa mieli bd naprzemiany, bd
te dzielili midzy siebie funkcye; od gromady otrzymywali

za prac „nagrod". Równoczenie z elekcy przeoonych
i w taki sam sposób dokonywa si mia wybór rabina, take
na trzy lata; rabin jednak mia by tylko jeden na cay cyrku,

w miecie siedziby urzdu cyrkularnego, gdy w innych gro-

madach byli tylko szkolnicy, tj. nauczyciele religii. Rabina

wy)i( nia ludno ydowska caego cyrkuu. Szkolników,

t. zvv. szams, i sugi wybieray gromady swobodnie. Do rabina

obok funkcyi jego religijnych, dla których zastrzegano swo-
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bod, naleao prowadzenie ksig urodzin, lubów i mierci,
oraz dozór nad koszemikami.

Wydatki gromady opacane byy ze skadek caej
ludnoci ydowskiej, podzielonej w tym celu na trzy klasy.

W kierunku usunicia separatyzmu ydowskiego szed
ju patent z r. 1786, którym na ydów rozcignito ogólnie
obowizujce przepisy, tyczce si maestwa i jego skut-
ków. W patencie wielkim z r. 1789 usunito szereg ogranicze,
które wycznie ydów si tyczyy, wic przyznano im swo-
bod przenoszenia si z miejsca na miejsce, jak mieli inni

poddani, dozwolono — za opat — na emigracy, usunito
taksy za pozwolenia na luby, usunito osobne sdy dla

ydów, czy to wykonywane przez ydów (w sporach ydów
z ydami), czy przez osobnych sdziów-chrzecijan (w sporach
chrzecijan z ydami), wreszcie powtórzono wydany w r.' 1788
zakaz uywania, od r. 1791 poczwszy, odrbnej odziey,
która j zewntrznie odróniaa od reszty ludnoci, lecz

z wyjtkiem co do rabinów. Przepis ten jednak pozosta bez
skutku.

W sprawie uprawnie ydów co do zarobkowania dy
Józef II do tego, by usun ydów od tego rodzaju zaj,
których wykonywanie przez nich uwaa za szkodliwe dla

reszty ludnoci. W r. 1784 zabroni ydom dzierawy pro-

pinacyi, w r. 1785 dzierawy gruntów chopskich, mynów,
dziesicin, wywozu soli. W wielkim patencie z r. 1789

utrzymano te ograniczenia, dodano zakaz dzierawy po-

borów: targowego, drogowego i t. d. Ze wsi starano si ydów
usun o ile monoci; mogli tam zosta tylko jako rolnicy

lub rzemielnicy, obcy ydzi tylko jako rolnicy mogli si
przenosi do Galicyi bez specyalnego pozwolenia rzdu kra-

jowego. W celu poparcia dnoci, by ydów skierowa do
roli, co si jednak zgoa nie powiodo, nakazano, i kady
kaha ma pewn ilo rodzin osadzi na roli. Rolników-

ydów zwolniono za od specyalnych podatków, które

wszyscy inni ydzi musieli ponosi: podatku t. zw. pro-

tekcyjnego i od konsumcyi misa koszernego. Zato rozszerzono

uprawnienia ydów w miastach, dozwalajc im ju w r. 1784

na zajmowanie si wszelkiemi rzemiosami, na trudnienie si
handlem, nawet obnonym.

Historya ustroju Polski w zarysie. Tom IV. 11
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6. Zarzd kraju.

Literatura: oziski, Z czasów józefiskich; Tene, Z
czasów i aktów dominikalnyci; Tene, Z czasów nowicyatu admi-
mistracyjnego Galicyi; Tokarz y Galicya; Balzer, Historya ustroju
Galicyi §§ 61-«2.

Dla prowadzenia t^praw galie.yjskici utworzona zostaa
w r. 1774 w Wiedniu osobna nadworna kancelarya galicyjska

(galizische Hofkanzlei). Naczelny ten urzd administracyi

nowoprzyczonego kraju zosta jednak zwinity w r. 177G.

a jego agendy oddano zjednoczonej kancelaryi nadwornej
czesko-austryackiej (vereinigte bohmisch-osteiTeichische Hof-

kanzlei), na której czele sta kanclerz. Jej miejsce ju w r.

1782 zaja nowa wadza: zjednoczona izba nadworna (ver-

einigte Hofstelle), która obja take naczelny zarzd skar-

bowy, nalecy poprzednio do osobnej izby skarbowej. Po
powrocie w latach 1791—1792 do poprzednich stosunków, tj.

do kancelaryi i izby skarbowej, w r. 1792 utworzono dla za-

rzdu wewntrznego i spraw skarbowych jedn wadz na-

czeln pod nazw: Directorium in cameralibus et publico-poli-

ticis, na której czele sta naczelny minister (der oberste Di-

rectorialminister). Po kilku latach wrócono do dawnej myli
oddania spraw galicyjskich osobnej wadzy naczelnej i znowu
— w r. 1797 — utworzono w Wiedniu nadworn kancelary
galicyjsk. Dopiero rok 1802 na czas duszy ustali formy

naczelnego zarzdu. Przywrócono wówczas zjednoczon
kancelary nadworn jako najwysz wadz dla spraw we-

wntrznych, z wyczeniem skarbowych, które znowu oddano

nadwornej izbie skarbowej i tej kancelaryi oddano

take sprawy Galicyi. Ta organizacya przetrwaa ju cay ten

okres, do r. 1848.

Sprawy policyjne w kocu rzdów Jozefa II oddano

ministerstwu policyi, które — zniesione za Leopolda II —
znów powstao w r. 1793, póniej za jeszcze dwukrotnie

zmieniao swoj nazw.
Zarzd Galicyi jako odrbnej jednostki administracyi wy-

konywao od r. 1772, tj. zaraz od objcia tego kraju, gu-

bemiuni we Lwowie, na czele którego sta gubernator, mia-

nowany przez cesarza; do pomocy dodani mu byli urzdnicy,
11" /. V ii.i/wc i;i(1-w uiibcrnialnyoh. Sprawy skarbowe ni»^
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naleay do gubernium, ale do osobnej izby skarbowej (Finanz-
stelle), w r. 1839 za dodano osobny zarzd naleytoci
skarbowych (Kameralgefallenverwaltimg). Zreszt w tym
ustroju nie przeprowadzono adnych przez cay ten okres
zmian. W r. 1786 oddano gubernium take i zarzd Bu-
kowiny; wprawdzie w r. 1790 oddzielono Bukowin od Ga-
licy! jako osobny kraj, jednak i nadal pozostaa ona poddan
pod wadz galicyjskiego gubernium przez ten okres. Ga-
licya Nowa miaa oso)ne gubernium, od r. 1803 poddana zo-

staa gubernium lwowskiemu.
Dla zarzdu podzielono Galicy nieco inaczej, ni byy

podzielone kraje dziedziczne czeskie i niemieckie, stworzono
wicej jednostek administracyjnych, wic mniejszych, ni
gdzieindziej, a to 6 cyrkuów, a 59 okrgów (Kreisdistrikten),

' których inne kraje cakiem nie znay. Na czele cyrkuu sta
starosta, na czele okrgu dyrektor okrgowy; kademu z nich

dodano potrzebn ilo urzdników; starocie pomocnika,
praktykanta, sekretarza, 3 kancelistów i aktuaryusza, dy-

rektorowi pomocnika, komisarza, 2 kancelistów i aktuaryusza.

Byy to wadze jednoosobowe, decydowa tylko starosta,

wzgldnie dyrektor, i ta zasada wadz jednoosobowych tu si
utrzymaa od pocztku a do dni dzisiejszych.

Liczb okrgów uwaano Jednak od pocztku za zbyt

wielk i ju w r. 1777 przeprowadzono jej znmiejszenie, t. zw.

koncentracy okrgów, a to do 19 okrgów. Ju jednak w r.

1782 now podjto reform; usunito podzia na cyrkuy i

okrgi, a wprowadzono nowy wycznie- na okrgi, których

liczb oznaczono na 18. Byy one bezporednio zalene od
gubernium. Zamieniono wic dotychczasowe okrgi w cyrkuy
/ wyjtkiem koomyjskiego i tymienickiego, które zczono
w^ jeden cyrku stanisawowski; przy tej sposobnoci prze-

^fc)wadzono take nowe rozgraniczenie cyrkuów, t. zw.

^ndyzacy, potem poprawian przez czas duszy. Obok
osty w cyrkule znajdowali si jako poddani mu urzdnicy
^Plub 4 komisarze, sekretarz, 2 kancelici i jeden lub kilku

!

praktykantów. Wielk wad tej reformy byo to, i cyrkuy
I potworzono za wielkie, duo wiksze ni w innych krajach

'^.ustryackich, gdy tymczasem w kraju, na nowo z gruntu pod
zgldem administracyjnym urzdzanym, jednostki admini-

11*
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stracyjne raczej mniejsze by byy powinne. Przy reformie
ilo urzdników nawet zmniejszono. Starosta, który jedynie
decydowa o wszystkici sprawaci, nie móg podoa zajciom,
zwaszcza e i obowizkowe dwukrotne w roku objazdy
cyrkuu duo zabieray mu czasu; wskutek tego w praktyce
nieraz podwadni mu urzdnicy rozstrzygali sprawy sami,

wbrew zasadzie, na jakiej opiera si ten ustrój.

Zakres dziaalnoci urzdów administracyjnyci w Ga-
licyi by od pocztku bardzo rozlegy, zgodnie z temi za-

daniami, jakie administracyi przepisywa ówczesny owiecony
absolutyzm, który chcia kierowa przez swoje zarzdzenia,
do najdrobniejszyci nieraz sciodzc kwestyi, ycie caej
ludnoci, a przez organy urzdowe wprowadza te zarzdzenia
w ycie, nadzorowa i kontrolowa ich wykonywanie. Nie
sposób te byo dokadnie okreli, jak daleko sigaa kompe-
lencya urzdów, coraz rozrastajca si, zalena od uksztato-

wania si potrzeb i warunków ycia. Bardzo ogólnie — i to -^

dopiero w r. 1782 — opisano w patencie zakres dziaalnoci
urzdów cyrkularnych, a to w ten sposób, i jako nalece do
nich oznaczono wszystkie sprawy, które nie s cile sdowe.
W instrukcyach, których nie ogaszano publicznie, dzielono

sprawy, przekazane administracyi, na pi dziaów; 1) sprawy
tyczce si populacyi (populare), tj. kwestye statystyki i

nadzoru ruchu ludnoci; 2) sprawy wojskowe (militare), do

których naleay; asenterunek, powoywanie i nadzór urlo-

pników, kwaterunek, dostarczanie ywnoci wojsku w czasie

przemarszu i podwód i t. d.; 3) sprawy polityczne, dzia

najwaniejszy^ do którego wchodzia publikacya ustaw i za-

rzdze wadz, caa policya bezpieczestwa, budowlana, sani-

tarna, ogniowa, owiecka i t. d., dozór nad duchowiestwo
i sprawami religijnemi wszystkich wyzna, jak i spra^N

wociaskie, które najwicej wymagay czasu i si; 4) spra^^

ekonomiczne (commerciale), tj. dozór i popieranie rolnictw.

handlu, przemysu i rzemios; wreszie 5) sprawy skarbom

(canierale), i to w bardzo rozlegym zakresie, gdy z nich tylk

pobór podatków nalea do specyalnych wadz skarbowym

Te urzdy niszej administracyi utrzymyway si prz-

c.ily ten okres. Galicya nowa bya podzielona w czasie prz}

naleenia do Austryi na 6 okrgów na tensam wzór.

I
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7. Sejm (Stany).

Literatura: oziski, Z historyi stanów galicyjskich; Tene,
Epilog stanów galicyjskich; Tene, Galicyjski sejm stanowy; Sta-
rzyski, Udzia rektorów.

W Austryi XVII wieku, gdj przyczano do niej Galicy,
istniay sejmy stanowe jako przeytek dawnej instytucyi,

ograniczonej ju przez wszechwadne pastwo absolutne tak,

e by to ledwie cie dawnego stanu rzeczy. Sejmy te obok
rozporzdzania czci nieznaczn pienidzy, pyncyci z

podatków, które tworzyy t. zw. fundusz krajowy (domesty-
kalny), byy zapytywane tylko w kwestyach nakadania po-

datków. Wniosek rzdu w sprawach podatkowych nazywano
postulatem, skd powstaa te nazwa na okrelenie tych
sejmów jako postulato^yych. Wniosek-postulat w tym czasie

nie tyczy si ju jednak kwestyi, czy sejm zgadza si na
pobór podatków, lecz jedynie sprawy, w jaki sposób naley
przeprowadzi rozkad podatku i cign pienidze z niego.

Nie zawsze jednak, nawet gdy chodzio o wprowadzenie
nowych podatków, rzd wzywa stany.

Sejmy te wybieray z swego grona wydziay, które za-

atwiay sprawy biece, zarzdzay zwaszcza funduszem
krajowym.

Nie atw rzecz byo w sposób odpowiedni zaatwi
kwesty utworzenia sejmu w Galicyi, która jako cz
Rzeczypospolitej polskiej osobnego sejmu nie posiadaa, ale

zato liczne sejmiki, i przywyka bya do tych szerokich granic

kompetencyjnych dla sejmu i sejmików, jakie wytworzyy si
w Polsce. Rzecz jasna, i nie mylano, by utrzyma tu

sejmiki, tak sprzeczne co do swej natury z ustrojem biuro-

kratycznego pastwa. Raz je tylko powoano — po dy-

stryktach — w r. 1773 dla wyboru po 2 delegatów, którzy

znowu zebrani w gównem miecie cyrkuu wybrali z "siebie

po 6 delegatów, majcych podpisa akt hodu we Lwowie.
Na sejmikach tych instrukcye te pouchwalano dla delegatów
wedug dawnej mody polskich sejmików, zreszt bezowocne.
Wicej ju si sejmików nie spotyka.

Za to ju w r. 1775 utworzono odrbny sejm dla Galicyi,

yli t. zw. stany krajowe, na mod — co do kompetencyi
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zwaszcza — innych austryackich sejmów, gdy skad w
pe\vTiej mierze przynajmniej zalea od specyalnyci wanmków
ustroju spoecznego. I ten skad jednak w niczem nie przy-

pomina dawnego polskiego porzdku rzeczy.

Skada si mia ten sejm z trzech stanów: magnatów,
szlachty i miast. Do stanu magnatów zaliczono ksit,
hrabiów i baronów z Galicyi, o ile pacili przynajmniej 75 fi.

podatku dominikalnego (kontrybucyi), arcybiskupów (dwóch
Iwowskich: rzymsko-katolickiego i ormiaskiego), biskupów
rzymsko- i grecko-katolickich oraz infuatów. Z poród
szlachty przyznano prawo — osobiste — zasiadania w sejmie

tym, którzy opacali 75 fi. kontrybucyi; do tego stanu za-

liczono take praatów i kanoników kapitu katedralnych, o

ile wykazali cenzus podatkowy 75 fi. Wreszcie jako stan

trzeci zasiada mieli dwaj posowie miasta Lwowa — na razie

bowiem tylko temu miastu dano prawo wysyania posów,
przyrzekajc — co si jednak nigdy nie spenio — tako
innym miastom przyzna t atrybucy.

Kompetency tych stanów galicyjskich okrelono bardzo

skpo; na sejmy podawane by miay wnioski ze strony rzdu,
co do których sejm mia prawo obradowa tylko nad kwesty:
uomodo tj. jak j wprowadzi w ycie, nie za nad kwesty:
an, co ordynacya wyranie podkrelaa. Miano tu na myli
oczywicie gównie rzdowe postulaty w sprawach poda-

tkowych. Mia nadto sejm prawo do wnoszenia zaale i

najpoddaszych przedstawie, a to za porednictwem gu-

bernium. Przewodniczcym sejmu mia by gubernator.

Równoczenie z sejmem zorganizowa miano take i

wydzia sejmowy (t. zw. „zbiór stanów" lub „collegium"V

z 6 czonków, po 3 z stanu magnatów i z stanu rycerskiego,

patnych, wybieranych na lat sze, ale tak, e co dwa lata

po dwóch ustpowao. Wydziaowi przewodniczy mia
równie gubernator. Nadto mia posiada wydzia swoja

k.iiioelary, której czonków wybieraby sejm doy
wotnio, a potwierdza monarch. Do wydziau krajo-

wego naleao dawanie opinii, uily takiej opinii za-

da ()<1 iiie^o vz.*}(l krajowy; móg te wj^dzia krajowa

wnf)si<' [)r7«(lstaAvionia ..w okolicznociach dobra publicz

iK.iio'-, z\vhi>'/cza w >i»rawic rcitiirtycyi kontrybucyi, wni«"
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sionej na sejm ze strony monarchy; do niego wic miao
nalee przeprowadzenie tej repartycyi, sprostowanie (recti-

ficatorium), podanie rodków do usunicia krzywd; wydzia
krajowy mia te rozpisywa robocizny i inne wiadczenia na
budow dróg, móg wreszcie wogóle propozycye czyni,
majce na oku dobro kraju, za przy zejciu si po raz

pierwszy powinien by wynale fundusz, nie obarczajcy
zbytnio kraju, na opat czonków wydziau sejmowego i

kancelaryi oraz kupno domu na pomieszczenie stanów.

Ordynacya z r. 1775 stanowia podstaw dla organizacyi

s(\jniu a do poowy wieku XIX; bezporednio jednak nie

wesza w ycie, gdy sejmu mimo jej ogoszenia nie zwoano.
Zebra on si po raz pierwszy dopiero w r. 1782; przed jego

zebraniem wydano now ordynacy, która pierwotn nieco

zmodyfikowaa^ Mianowicie do stanu magnatów prócz arcy-

biskupów i biskupów zaliczono tylko opatów infuatów, inni

infuaci i kanonicy kocioów katedralnych mieli zasiada
wród stanu rj^cerskiego, o ile byli szlacht i pacili 75 fi.

kontiybucyi: kapituy za katedralne miay wysya posów,
lwowska dwóch, inne po jednym, na kady sejm. Wpro-
wadzono te osobn metryk dla wpisywania tych, którzy

mieli prawo osobiste bra udzia w sejmach z racyi opaca-
nego podatku. Arcyurzdnikom przyznano honorowe
pierwszestwo tak w stanie magnatów, jak rycerskim. Sej-

mowi przyznano prawo nadawania indygenatu. Wydzia
stanowy mia prowadzi metryk szlachty.

Sejm ten zwoano po roku 1782 jeszcze tylko dwukrotnie,

w latach 1786 i 1788. W sejmie z r. 1782 brao udzia przeszo

dwiecie osób. Dziaalno sejmu bya jednak poprostu

adna, zbierano go gównie dla utrzymania cigoci w urz-
dowaniu wydziau sejmowego, gdy trzeba byo wybra
nowych czonków; póniej jednak radzono sobie tak, i po-

w^oywano deputatów z wygasymi mandatami, do zaatwiania

za spraw potocznych wystarczaa kancelarya. Jedynie za

rzdów cesarza Leopolda ywsz wydzia objawi czynno.
Zreszt przestano sejm zwoywa, tak, e przez lat prawie

trzydzieci nie odbya si ani jedna jego sesya.

Dopiero po kongresie wiedeskim, w wypenieniu przy-

najmniej pozornem zobowiza, jakie wziy na siebie pod
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tym wzgldem pastwa, którym przypady w udziale czci
ziem dawnej Polski, oraz ze wzgldu na rozwój stosunków
w Królestwie kongresowem, Prusiech i Rzeczypospolitej kra-

kowskiej, stao si rzecz konieczn, by w Galicyi stworzy
rodzaj jakiego sejmu. Wydano te w r. 1817 now ordyna-
cy sejmow, któr nieco nastpnie — ju nawet przy sposo-

bnoci zwoania pierwszego sejmu — zmodyfikowano.
Skad sejmu, oparty na tej nowej ordynacyi z r. 1817,

nie wiele si róni od tego, jaki przepisa Józef II. Nie trzy;

ale cztery odróniono stany, gdy stan odrbny, pierwszy,

utworzyli duchowni: arcybiskupi (trzej ju w tym czasie

lwowscy), biskupi, opaci, inni infuaci tylko o tyle, o ile to

prawo uczestniczenia w sejmie przyzna im monarcia,
wreszcie — z pominiciem kanoników, którzy poprzednio

mogli mie osobiste prawo udziau w sejmie — delegaci

kapitu katedralnych, z tem jednak zaraz przy pierwszym
sejmie dodanem ograniczeniem, i z dwóch delegatów kapituy
lwowskiej (inne wybieray po jednemu) jeden tylko mia gos
oddawa. Opaci, infuaci i deputowani kapitu musieli si
wj^kaza indygenatem. Co do udziau czonków stanu magna-
tów i rycerskiego w sejmie nie przeprowadzono zmian; za-

strzeono, jak poprzednio, e maj si wykaza posiadaniem

dóbr tabularnych, które w r. 1782 opacay 75 fi. podatku

dominikalnego. Stan miejski dalej reprezentowali dwaj de-

putowani Lwowa, lecz mieli oddawa tylko jeden czny gos.

Od roku 1820 powoano do sejmu take rektora uniwersytetu

lwowskiego. W sejmach tych niezbyt chtny brano udzia,

tak, e zjedao si zwykle ledwie 50—70 czonków i dopiero

pod koniec istnienia tego sejmu ilo uczestników przekra-

czaa setk, dosza raz nawet do pótorej setki.

Wedug ordynacyi z roku 1817 sejm galicyjski obej-

mowa i Bukowin, poczon administracyjnie z Galicy od

r. 1787: zawieraa te ordynacya odrbne przepisy, normujce
kwesty udziau w sejmie stanów bukowiskich, lecz w
praktyce udzia Bukowiny by prawie aden.

Sejm mia si zbiera co roku, ewentualnie w i\\zie

potrzeby i czciej; lecz niezawsze co roku go powolywaim.

Sejm Irwa tylko kilka dni, dopiero pod koniec istnienia

(ilir/.rj, navv<i do dwóch tygodni. Przewodniczy sejmowi



Sejm stanowy.
^ I59

prezes gubernialny lub w jego zastpstwie (co zdarzao si
tylko w pierwszych latach po wprowadzeniu w ycie sejmu)
jeden z czonków sejmu, mianowany przez cesarza zastpc.
Owiadczenie gubemium w imieniu cesarza kadej chwili

mogo sejm zamkn. W praktyce powstaa instytucya komi-
sarzy cesarskich, którzy przy rozpoczciu sejmu w uroczysty
sposób przedkadali mu postulaty podatkowe, a po uko-
czeniu sejmu odbierali z rk prezesa stanów protokó z uchwa-
ami sejmu dla przedoenia go monarsze. Pocztkowo komi-
sarzami, których dwór mianowa, byli wyznaczani czonkowie
stanów, póniej jako pierwszy 'komisarz wystpowa guber-
nator lub jego zastpca, a tylko drugim i trzecim komisarzem
bywali czonkowie sejmu.

Na sejmie przemawiali jego czonkowie po polsku, rzadko
po niemiecku, przewodniczcy, zalenie od politycznych

fluktuacyi, ^0 niemiecku i po polsku, lub nawet tylko po
polsku. Kwestya ta nie bya nigdzie wyranie uregulowana.

Ze wzgldu na ograniczenie swobody obrad sejmowych
postpowano w praktyce w ten sposób, i czonkowie zbierali

si na prywatne nieoficyalne narady, na których omawiali

swobodnie sprawy, jakie miay by nastpnie roztrzsane na
sejmie.

Dziaalno tych galicyjskich stanów musiaa by wobec
ówczesnych politycznych stosunków, niechci do.nich prawie

cigej ze strony rzdu, jak i z powodu ciasnego zakresu kom-
petencyi i braku rodków, którymi móg sejm rozporzdza,
bardzo mao wydatn. Fundusz domestykalny, który tworzy
dodatek bardzo drobny do podatku dominikalnego, nie do-

zwala na adne wiksze wydatki, jak — poza utrzymaniem

wydziau sejmowego — na drobne subwencye, n. p. dla teatru

polskiego, i to dopiero za zgod rzdu, opacanie kosztów

leczenia chorych na oczy i ciemnych, ksztacenie akuszerek,

utrzymywanie folwarku dla nauld praktycznej gospodarstwa

i t. d.

W adresach do tronu sejm zajmowa si pocztkowo
- ownie spraw przecienia podatkowego Galicyi; przecie

kilkakrotnie sejm wystpowa z wnioskami, które — przyjte,

cho nie przez sejm przeprowadzane — znaczny przyniosy

krajowi poytek (inicyatywa w sprawie powstania towarzy-
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stwa kredytowego ziemskiego, budowy kolei z Krakowa do
Lwowa): pod koniec swego istnienia ywo zaj si spraw
uregulowania kwestyi wociaskiej.

Jak to poprzednio okrelono w r. 1782, naleao dalej do
sejmu przyjmowanie postulatów podatkowych, które miay
by corocznie sejmowi przedkadane, utrzymywanie a

ewidencyi i rozkad podatków gruntowych i danin z nimi sit,'

czcych, dawanie opinii na danie rzdu, podnoszenie za-

ale i wniosków w sprawach dobra publicznego, nakadanie
za zgod cesarza opat lub ofiar dobrowolnych na fundusz

domestykalny i jego zarzd, zarzd wojskowego dodatku
kwaterowego, nadawanie indygenatu (znacznie zreszt ograni-

czone), utrzymywanie ewidencyi metryki szlachteckiej i pro-

J30zycye co do miejsc fundacyjnych, zastrzeonych dla Ga-

licyi.

Zaalenia i wnioski, wychodzce od sejmu, redagowano
zwykle w formie adresu do tronu. Co do stawiania wniosków
w sejmie, zastrzeono ju na pierwszym sejmie, i kady
wniosek ma by wpierw przedoony przewodniczcemu i

tylko za jego zgod moe by poddany pod obrady. Dlu

przygotowania wniosków niekiedy — w kocu istnienia

sejmu — wybierano osobne komisye; taka komisya dla

dziaalnoci potrzebowaa pozwolenia rzdu.

Po raz ostatni zwoano ten sejm w r. 1848.

Sejm wybiera od roku 1817 wydzia krajowy w skadzie

nieco innym, ni ten, jaki by przepisany w r. 1782; trzy stany

pierwsze wybieray po 2 deputatów do wydziau, a nadto

zasiada obok nich jeden z deputatów lwowskich; ustanowiono

nadto (ju w r. 1817) po dwóch deputatów z 3 pierwszych

stanów, równie wybieralnych, którzy byli tylko honorowymi.

Mandaty deputatów trway lat sze. Cho nie byo takiego

przepisu w ordynacyi, dano przecie ze strony rzdu, by

poowa czonków wydziau znaa jzyk niei]n(^ki: ze

wzo^ldu na ma znajomo jzyka nieinicrkir d

szlachty byo to znaczne ograniczenie koa tyrh. / ten id

których mona byo czonków wydziau wybiera. W ydziai

krajowy wykonywa polecenia sejmu, up. wyi^otoNN \\v;il \i\v-

inoryaly dia rzdu, lidy to mu sejm poleci, z;ir/.M.I/:!i \'\n\-

(hiszeni (lonie.>tyka]nyni. prowadzi metryki
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nadzorowa zarzd fundacyi im. Ossoliskich, oddanej pod
kontrol sejmu i t. d. Na danie dawa opinie dla rzdu,
nieraz od siebie wnosi przedstawienia. Wydzia krajowy w
razie zebrania si sejmu przedkada mu sprawozdanie od
ukoczenia poprzedniej sesyi sejmowej, a to tak z wasnej
dziaalnoci w tym czasie, jak i z waniejszych zdarze, które
wogóle kraj dotykay, zwaszcza z zarzdze, jakie poczyni
rzd krajowy.

8. Sdy i prawa.

Literatura: Louis, Pocztkowe sdownictwo; Kutrzeba,
Katalog (wstp); GruewsM, Ordynacja; TUI, Obrady komisyi; Tene,
Obrady trybunau; Balzer, Historya ustroju Galicyi §§ 55 i 64;

Sdy. Po zajciu Galicyi rozporzdzenie gubernatora
z r. 1772 nakazywao, by wszystkie sdy, jakie istniay na
tym obszarze kraju, na nowo rozpoczy przerwane w po-

przedzajcych latach czynnoci, a to „tymczasowo". Zacho-
wano dawn procedur; wyroki jednak miay wychodzi w
imieniu cesarzowej. Na nowo wic zaczy funkcyonowa
sdy szlacheckie pierwszej instancyi: ziemskie i grodzkie
(podkomorskich sdów nie wskrzeszono), z t rónic co do
skadu, i w sdach grodzkich zasiada tylko podstaroci,

gdy urzd starostów zwinito. Sdy te jednak miay nie-

bawem ustpi miejsca nowym; wkrótce te przestay one
przyjmowa nowe sprawy. Na razie jednak reforma, któr
miano wprowadzi w ycie w r. 1778, nie dosza do skutku.

Wydano tylko w tyme roku now ordynacy dla sdów
ziemskich i grodzkich pod nazw: modus manipulandi. Obok
przepisów, do zreszt skpych, co do postpku sdowego
zawieraa ta ordynacya take pewne zmiany w ustroju

sdów. Sd ziemski mia si skada z szeciu osób, fungowa
wic jako sd kollegialny, a to z 2 sdziów, 2 podsdków i 2

t. zw. actuarii. Liczb szeciu czonków miano w razie braku

dostatecznej liczby uzupenia z poród t. zw. iudices di-

strictuales, których nominowano dla niedoszych nowych
sdów. Równie sdy grodzkie przeksztaciy si w kol-

legialne; sd grodzki skadali: podstaroci, sdzia grodzki i

pisarz, ustanawiani przez trybuna królewski we Lwowie. W
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razie potrzeby uzupeniano liczb sdziów do kompletu
(trzech osób) z poród wicegerensów i subdelegatów gro-
dzkich, którzy nadal si ostali. Kancelarye tych sdów
funkcyonoway, jak dawniej.

Te zmodyfikowane sdy nie dugo istniay. Ju w r.

1780 utraciy znaczny zakres spraw, mianowicie wpisy aktów
prawnych, tyczcych si nieruchomoci szlacheckich, na rzecz

utworzonej wówczas t. zw. tabuli ziemskiej we Lwowie; gdy
za z pocztkiem r. 1784 rozpoczy funkcyonowa nowe sdy
dla szlachty, t. zw. fora nobilium, sdy ziemskie i grodzkie,

po zaatwieniu spraw, które do nich zostay wniesione po-

przednio, zaprzestaway po kolei funkcyonowa, co si stao
ju w cigu roku 1784.

Po miastach i miasteczkach utrzyma rzd austryacki

przy sdownictwie wadze, które je wykonyway za Rze-
czypospolitej, t. j. awy i rady, nieraz wyrokujce wspólnie,

a póniej odda je zorganizowanym od r. 1785 na nowo ma-
gistratom. DlategoUe dano od asesorów, aby si wy-
kazywali egzaminem dla suby sdowej. We Lwowie przy

reorganizacyi magistratu w r. 1787 utworzono dla spraw sdo-
wych cywilnych i karnych dwa senaty (skadajce si z 12

radców), pod przewodnictwem prezydenta lub wiceprezy-

denta. W tyme roku 1787 przekazano magistratowi

lwowskiemu take wszystkie z caej Galicyi sprawy wekslowe
nieszlacheckie i handlowe midzy kupcami, które poprzednio

sdzi przez lat kilka osobny sd handlowy L instancyi we
Lwowie. We Lwowie utrzyma si i nadal sd odrbny
ormiaski dla spraw przeciw Ormianom z zakresem dziaania

takim, jaki mia za czasów polskich.

ydzi sdzili si w pierwszych latach rzdów Austryi

dalej, jak za czasów polskich: w sdach specyalnych y-
dowskich po kabaach co do spraw midzy ydami, a w
sdach podwojewodzych, jeli powodem by nie-yd. Ju-

rysdykcy podwojewodzych wyranie utrzymano w r. 1772;

lecz sdownictwo wojewody usunito wobec tego, i urzd
ten zosta zniesiony.

Do reformy sdownictwa nad ydami przystpiono w
ordynacyi ydowskiej z r. 177G. Dla spraw midzy ydami
utworzono dwa sdy pierwszej instancyi. Rabin z dwoma
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t. zw. tuchowen, których miano wybiera wedug przyjtego
w kahale zwyczaju, sdzi mia sprawy religijne i pienine,
z apelacy do rady apelacyjnej; drugi sd — dla spraw o

krzywdy (injurye) — mieli tworzy starsi kahau, ewentualnie
z przyzwaniem rabina, apelacy za od nich miaa i do
starszego cyrkularnego, a od tego do dyrekcyi ydowskiej we
Lwowie, gdzie sd tworzy rabin z 5 t. zw. tuchowen, których
wybierano wtedy, gdy i rabina krajowego. Od tego sdu
moga jeszcze i apelacy do cyrkuu (Kreisamt), który bd
mia spraw sam definitywnie zaatwi, bd przedoy do
rozstrzygnicia gubemium. Wyranie zastrzeono w or-

dynacyi, i do tych sdów nie nale sprawy o nieruchomoci,
lecz do waciwego sdu miejskiego lub wiejskiego. O ile

toczya si sprawa chrzecijanina przeciw ydowi, to sza
ona albo do ydowskiego sdu, albo te — gdzie nie byo
kahau — do zwierzchnoci gruntowej.

Obok sdów I instancyi, które utrzymano z czasów pol-

skich, czciowo je jednak przeksztacajc, sdów, majcych
charakter stanowych, utworzono zaraz w najbliszych latach

dwa nowe sdy pierwszej instancyi, których kompetency
okrelono nie wedug stanu oskaronego czy pozwanego, lecz

wedug przedmiotu sporu. Tymi sdami byy; t. zw. konses
i sd wekslowy.

Pierwszy z nich, noszcy acisk nazw: consessus in

causis summi principis et commissorum, zoony z prezesa

oraz radców gubernialnych, trybunalskich, apelacyjnych i

specyalnych konsesowych, sdzi sprawy fiskalne, a miano-

wicie: sprawy o oszustwa celne, spory i wykroczenia wynike
z /zaprowadzonych monopoli, sprawy sprzeday i dzierawy
królewszczyzn, nieuiszczania kontrybucyi, a take uprowa-

dzania poddanych za kordon, ukrywania dezerterów i t. d.,

sprawy wic, w których albo powodow, wzgldnie skarc,
albo pozwan stron by skarb pastwa.

Sd wekslowy I. instancyi utworzono w r. 1776, równie
jako kollegialny, zoony z sdziego i asesorów. Pod jego

kompetency podpady wszystkie z caej Galicyi sprawy

wekslowe, a nadto take sprawy handlowe midzy kupcami.

Sd ten skada si z prezesa i asesorów, których wszystkich

wybierano z poród kupców jako sdziów honorowych. W r.
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1787 jego czynnoci oddano magistratowi miasta Lwowa;
stworzono jednak w tyme roku osobny sd wekslowy w
Brodach.

Po zajciu Galicyi Austrya utrzymaa na razie tylko
dawne polskie sdy I. instancyi; lecz sdów drugiej instan-

cyi, które pozostay w granicach Rzeczypospolitej polskiej

(trybuna koronny, sd asesorski i t. d.) do ^vykonywania sdo-
wnictwa w Galicyi nie dopuszczono. Konieczn wic byo
rzecz w jaki sposób te sdy zastpi. Ju te w r. 1773
utworzono nowy sd pod przewodnictwem gubernatora,

zoony z radców i innych urzdników gubernialnych, wy-
ijznie z nominacyi, pod nazw najwyszego sdu guber-
nialnego, jako sd przedewszystkiem drugiej instancyi dla

wszystkich sdów pierwszej instancyi w Galicyi, od których
apelacya sza poprzednio do tiybunau koronnego lub do innych
sdów centralnych polskich w Warszawie. Obok tych spraw
przekazano temu sdowi take niektóre sprawy w pierwszej

instancyi, tak karne (blunierstwo, witokradztwo), jak cy-

wilne (sprawy majtkowe duchownych, testamentowe), nadto
nadano mu te charakter sdu rewizyjnego. Kompetency
jego okrelono w sposób niecisy, dla wielu spraw wogóle
brako sdu pierwszej instancyi, który byby kompetentny;
nie przepisano te temu sdowi sposobu postpowania.
Wskutek tego nieliczne zaatwia on sprawy i po istnieniu

ledwie pótorarocznem zosta w r. 1774 zwinity.

Utworzono wówczas, w r. 1774 i 1775, nowe sdy wysze
z siedzib we Lwowie; trybuna królewski (regis tribunal),

nastpnie zwany ces. król. trybunaem (odkd porzucono

myl zczenia Galicyi z Wgrami), i rade apelacyjn (con-

silium appellatorium).

Trybuna królewski skada si z radców trybunalskich,

nominowanych; na jego czele sta gubernator jako prezes,

wzgldnie w nieobecnoci jego wiceprezes; by to sd koUe-

gialny. Trybunaowi temu jako sdowi pii luszej instancyi

oddano wszystkie sprawy szlachty galicyjskiej, cywilne i

karne (sprawy jednak opieki nad nieletnimi naleay od r.

1774 do specyalnej Comissio pupilaris), jako sdowi drugiej

instancyi sprawy urzdników nie-szlachty i miast królewskich

jako korporacyi, a to w drodze apelacyi od rady apelacyjnej.
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wreszcie w trzeciej instancyi sprawy sdzone w pierwszej in-

stancyi przez magistraty miejskie, a w drugiej praez rad
apelacyjn, o ile nie przekraczay sumy 4.000 zr. Sd ten
zaatwia sprawy jako sd ostatniej instancyi; sprawy karne
tylko w razie zaskarenia niewanoci, cywilne za w drodze
rewizyi z tego sdu mogy i przed sd najwyszy (Oberste
Justizstelle) w Wiedniu, który take by sdem trzeciej in-

stancyi dla spraw rozsdzanych przez magistraty, o ile

chodzio o sprawy ponad 4.000 zr.- Temu sdowi te prze-

kazano agodzenie kary mierci w razie wydania wyroku na
mieszczanina lub wocianina, z wyjtkiem najciszych
zbrodni, co do których prawo aski zastrzeono dla cesarza.

Ten sd uzupenia w r. 1775 rada apelacyjna (consilium

appellationum), równie we Lwowie, zoona z prezesa, wice-

prezesa i radców apelacyjnych (siedzcych w dwóch awkach:
w awce radców szlachty i nie-szlachty) równie majca
charakter sdu kollegialnego, sdzcego w skadzie 5 lub

;
7 czonków. W pierwszej instancyi rada sdzia sprawy cy-

wilne i karne najwybitniejszych osób nie-szlachty (urz-
dników, przeoonych klasztorów) oraz szlachty niegali-

cyjskiej, za w drugiej instancyi apelacye od magistratów i

sprawy od sdów ydowskich. Zatwierdza ten sd nadto

cisze kary, nakadane przez magistraty i sdy miejskie lub

sdy ydowskie. Rewizya od wyroku tego sdu sza do
najwyszego sdu w Wiedniu. Przekazano temu sdowi i

sprawy apelacyjne od sdu wekslowego, które mia sdzi
w skadzie, zoonym z prezesa i 4 asesorów, tj. 2 radców
i 2 kupców.

Dla zaatwiania spraw karnych, gdzie chodzio o osob
duchown, wyznaczano w razie potrzeby — od r. 1780 — sd
mieszany, zoony pod przewodnictwem prezesa rady apela-

cyjnej z 2 radców apelacyjnych 12 delegatów biskupa; spraw
tak najprzód rozpatrywa sd duchowny, a dopiero nastpnie

bra j pod obrady sd mieszany, który zwykle wyrok tamtego

sdu zatwierdza.

W Austryi w tych dziesitkach lat zaczto dy do

ulepszenia organizacyi sdownictwa, wprowadzenia sdów
pastwowych w miejsce samorzdnych i patrymonialnych,

,
podniesienia wiedzy prawniczej u sdziów i t. d. Na
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przeszkodzie urzeczywistnieniu w wikszej mierze tych de
stay kwestye finansowe, poczone z dalej idc reform.
Czciowo jednak starano si j przecie przeprowadzi.

Stan rzeczy w Galicyi nie móg si dugo utrzyma;
trzeba byo przeprowadzi gruntown rewizy, nie tylko ze
wzgldu na reform, do której dono, ale i na niedosta-
teczno tymczasowyci zarzdze, wedug któryci sdy
zorganizowano. Te reformy te, które przeprowadzono w
Galicyi w tyci czasaci, miay si utrzyma w niej przez lat

kilkadziesit.

W r. 1780 zaoono we Lwowie przy trybunale tabul
krajow (tabula terrae); w urzdzie tym miano prowadzi
ksigi dla uwidaczniania wszelkich transakcyi, tyczcych si
wasnoci tabularnej, a wic jej przenoszenia, obciania i t. d.

Dotd naleay te sprawy do zakresu sdów ziemskich i

grodzkich, które pod tym wzgldem znakomicie funcyono-
way; ze wzgldu na zaoenie tabuli we Lwowie sprowadzono
te do Lwowa i przy tabuli umieszczono wszystkie ksigi
ziemskie i grodzkie z caego obszaru ówczesnej Galicyi.

Od roku 1784 rozpoczto reformy dalej idce. W tym
roku ukoczyy swój ywot: sdy ziemskie i grodzkie, ces.-

król. trybuna, rada apelacyjna i konses. W rok póniej
zwinito i sd ormiaski we Lwowie. W r. 1789 usunito w
wielkiej ordynacyi ydowskiej specyalne sdy ydowskie i

poddano ydów pod zwyke sdy, tj. gównie miejskie.

Zato stworzono szereg nowych sdów. W r. 1784 utwo-

rzono nowy sd w sprawach cywilnych i karnych pierwszej

instancyi dla szlachty pod nazw sdu ziemskiego (Landrecht),

jeden tylko na cay obszar Galicyi, we Lwowie; przyja si
na okrelenie tego sdu w praktyce inna nazwa: forum no-

bilium. Oczywicie jeden taki sd wystarczy nie móg; w r.

1787 stworzono te dwa jeszcze fora nobilium, w Tarnowie i

Stanisawowie (temu ' ostatniemu oddano take sprawy

szlachty bukowiskiej, przy których zosta do r. 1804), ale

sprawy tabularne, tj. tyczce si transakcyi o dobra tabularnr*

w caej Galicyi, zostawiono wycznie przy Iwowskiem fon

i do tego te forum przyczono tabul krajow. Temu sd(^

wycznie oddano sprawy fiskalne caej Galicyi. Fora i

bilium skaday si wycznie z sdziów koronnych: prezc^

I
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wiceprezesa i pewnej iloci konsyliarzy (Landrate), sekre-
tarzy i t. d.

Bardzo wan reform w duchu usunicia sdów dla
poszczególnych stanów przeprowadzono w roku 1787 — ró-

wnoczenie z wprowadzeniem jej i w innych krajach austrya-
ckich. Utworzono nowe sdy karne w liczbie 19 na cay
obszar Galicyi, po jednym na cyrku; z tych jednak tylko

6 sdów zorganizowano jako osobne sdy karne, za zreszt
oddano sprawy karne w trzynastu cyrkuach tylu magistra-

tom wikszych miast. Sdy te sdziy wic w sprawach
karnych ca ludno, bez wzgldu na przynaleno stanow
oskaronego; specyalnie dla magistratu miasta Lwowa za-

rezerwowano zbrodnie stanu (obraza majestatu, zdrada,

faszowanie papierów publicznych lub monety) z caego
obszaru Galicyi. W r. 1820 potworzono dalsze sdy karne,

które przejy jurysdykcy, wykonywan przez magistraty.

Reforma z r. 1787 zmienia charakter innych sdów,
które z cywilno-karnych pozostay wycznie cywilnymi (fora

nobilium i t. d.).

W miejsce zniesionych w r. 1784 sdów II instancjd

utworzono nowy sd apelacyjny we Lwowie, który rozciga
swoj kompetency i na Bukowin.

Instancy najwysz pozostaa i po roku 1784 najwysza
izba sprawiedliwoci (Oberste Justizstelle) w Wiedniu.

Zwinito j w r. 1797, a sprawy, które zaatwiaa, przeszy

na utworzon wówczas kancelary nadworn galicyjsk.

Krótko to trwao, bo tylko do roku 1802, kiedy znowu
zwinito kancelary galicyjsk, a sdownictwo najwysze
przekazano napowrót powoanej do ycia izbie najwyszej

sprawiedliwoci.

Ten ustrój sdów osta si a do czasów epoki konsty-

tucyjnej.

Sdownictwo wedug tego typu urzdzia Austrya take
zajtej przy trzecim rozbiorze Polski Galicyi Zachodniej

szyli Nowej. Wprawdzie w r. 1796 na razie powoano do

ycia sdy ziemskie, jako ju jedyne sdy dla szlachty, wedug
organizacyi wydanej dla nich przez sejm grodzieski z r. 1793,

lecz tego jeszcze roku zamknito te sdy, a utworzono na

obszarze Galicyi Zachodniej jako sdy dla szlachty fora

Hiatotya ustroju Polski w zarybi'. Tom IV. 12
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nobilium w Krakowie i Lublinie, a jako sd drugiej instancyi

ces. król. trybuna apelacyjny Galicyi Zachodniej z siedzib
w Krakowie. Sdy te przetrway okres rzdów austryackich,

a zniesione zostay przez Ksistwo warszawskie w r. 1810.

Prawa. Gdy Austrya przyczaa Galicy, od szeregu

lat ju bardzo intenzywnie pracowano w niej nad kodyfikacy
prawa. Te kodyfikacye miay usun bd to dawne prawa
nieskodyfikowane, lub skodyfikowane nie dostatecznie, bd
to zastpi dawne kodeksy przestarzae; nie tylko o kodyfi-

kacye chodzio, ale take i o reform, reform szersz, gbsz,
zastosowan do nowych pogldów, zwaszcza szkoy prawa
natury. Obok tego dnoci te miay cel inny jeszcze, nie

cile prawniczy, lecz polityczny, by przez ujednostajnienie

prawa w poszczególnych krajach, tworzcych monarchi
Habsburgów, kraje te zbliy i cilej ze sob zczy. Prace

szy naprzód bardzo powoli; próby kodyfikacyi nie za-

dowalay, tworzono coraz nowe komisye. W chwili przy-

czenia Galicyi jeszcze przewanie nie byy nowe kodeksy
wprowadzone w ycie.

W Galicyi musiano na razie, po jej zajciu, zostawi
prawa polskie — ale tylko na razie. Brak byo kodyfikacyi

prawu polskiemu, które przedstawiao si w duej mierze jako

prawo zwyczajowe, cz^biowo za byo w sposób ustawo-

dawczy unormowane w licznych, lecz fragmentarycznych kon-

stytucyach kilku ubiegych wieków; nieatwo wic urzdnicy

i sdziowie, o ile to nie byli Polacy, mogli si z niem za-

znajomi. Obok tych wzgldów i drugi, polityczny, oczy-

wicie przemawia take za tem, by obj kodyfikacyami Ga-

licy. I stao si tak, e wszystkie gówne kodyfikacye Ga-

licya dostaa wczeniej, ni inne kraje austryackie, a to z tego

powodu, e na tym kraju przeprowadzano eksperymenty wy-

próbowania dobroci ustaw, które dopiero po kilku lub kilku-

nastu latach, z odpowiedniemi ju przeróbkami i udosko-

naleniami, ogaszano i dla krajów rdzennie austryackich.

Najduej wloka si w Austiyi sprawa wydania kodeksu

prawa prywatnego. Niecierpliwy Józef II nie chcia czeka
na ukoczenie ostateczne caej sprawy i zacz wprowadza
w ycie czciowo nowy kodeks. W r. 1783 ogosi patent,

regulujcy prawo maeskie, w r. 178G patent o spadkach
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beztestamentowych i w tyme roku take pierwsz ksig
kodeksu (t. zw. kodeks józefiski), obejmujc rzecz o usta-

ach, o prawach poddanych wogóle, prawo familijni, oraz o
" 'piece i kurateli. Te ustawy wprowadzi w ycie równoczenie
i w Galicyi, dla której poprzednio ju — w r. 1778 — ogo-
szono patent o opiece dla osób stanu szlacheckiego. W ten

sposób te nowe prawa zaczy tu obowizywa (pierwsza

ksiga kodeksu w r. 1787) obok pozostawionych jeszcze nadal
praw polskich. Gdy wreszcie prace nad caym kodeksem
prawa cywilnego dobiegy do kresu, przesano go do opinii

rónym ciaom prawniczym, a równoczenie w r. 1797 wpro-
wadzono na prób w Galicyi Zachodniej czyli Nowej, wieo
wówczas przyczonej przy trzecim rozbiorze Polski, za w r.

1798 take w Galicyi Wschodniej, t. j. tej, któr Austrya
obja przy pierwszym rozbiorze. Std kodeks ten nosi nazw
kodeksu zachodnio-galicyjskiego (westgalizisches Gesetz-

buch). Kodeks ten obejmowa 1613 paragrafów, a podzielony

by na trzy czci. Ten kodeks sta si podstaw dalszych

jeszcze prac kodyfikacyjnych, na nim opartych. Po rónych
rewizyach ostatecznie ogoszono go w r. 1811 z moc obo-

wizujc od r. 1812 w caem pastwie — Avic take w
ówczesnej Galicyi (t. j. ju tylko nieco zmniejszonej dawnej
Wschodniej, bo tymczasem utracono ca Galicy Zachodni,
oraz drobne kawaki tej, któr zajto przy pierwszym roz-

biorze). Od r. 1816 zacz obowizywa ten kodeks w ziemi

tarnopolskiej, wówczas odzyskanej od Rosyi; w Wielkiem
Ksistwie krakowskiem, które przyczono w r. 1846,

ogoszono w miejsce obowizujcego tam kodeksu Napoleona

w r. 1852 ten kodeks z r. 1811; przepisy kodeksu o prawie

maeskiem uzyskay tu moc prawn ju w tyme roku, inne

dopiero po zreorganizowaniu ustroju sdowego na wzór

austryacki w r. 1855.

Kodeks z r. 1811 mia due zalety; by krótki, bo w 1502

wielkich paragrafach zamyka cay obszar prawa pry-

tnego, unika kazuistyki, a przez to atwo go byo dostoso-

wa do zmieniajcych si stosunków ycia, nie wdawa si w
retyczne wywody, lecz zawiera pozytywne przepisy,

san zwile i jasno, w sposób bardzo przystpny, cho nie

wsze cisy, i uporzdkowane przejrzycie. Powoywa ^i

12*
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pod wpywem ówczesnej teoryi prawnej jako na ródo na
prawo natury, czem tomacz si te niektóre bdne jego
konstrukcye; zuytkowywa w duej mierze prawo rzymskie,
ale czerpa te z pierwiastków prawa germaskiego, zblio-
nego charakterem i do prawa polskiego. Du jego zalet
byo, i stan na stanowisku pojmowania kadego czowieka
jako podmiotu praw i obowizków, zrywajc z zasad stano-

woci; tem przygotowywa póniejsze zrównanie stanów.

Kodeks ten bez wikszyci trudnoci przyj si i w yciu
prawnem Galicyi. Ze wzgldu na swoje zalety potrafi utrzy-

ma te swoj moc obowizujc bez wikszej zmiany wiek
przeszo.

Wczeniej, nim skodyfikowaa Austrya prawo prywatne,
zdobya si na kodeks prawa wekslowego, wydany w r. 1763.

Drobny ten kodeks, zawierajcy tylko 53 artykuy, nie

odznacza si wielkiemi zaletami; obok przepisów handlowyci
zawiera take i przepisy z zakresu prawa handlowego. Ten
kodeks w r. 1775 wprowadzono take w Galicyi, gdzie po-

przednio nie byo adnej ustawy wekslowej, a sprawy we-

kslowe regulowao jedynie prawo zwyczajowe; po zajciu

Galicyi, zwanej Zachodni, i tam w r. 1797 ustaw t, nieco

poprawion co do formy, ogoszono jako obowizujc, usu-

wajc polsk ustaw wekslow z r. 1775.

Pracowano w Austryi w kocu XVIII wieku nie tylko nad
kodyfikacy prawa prywatnego, lecz take i przewodu. W
Galicyi sdom polskim, na razie utrzymanym, moga wy-

starczy dawna procedura, gdy jednak utworzono nowe sdy
wysze, trzeba byo im przepisa organizacy przewodu.

Pierwszy z tych sdów, najwyszy sd gubernatorski, z braku

ordynacyi nie móg rozwin prawie adnej dziaalnoci. Gdy
wic w r. 1774 utworzono trybuna królewski, odrazu prze-

pisano dla niego ordynacy (Gerichtsordnung), zoon z 7

rozdziaów, do której uoenia zaczerpnito z materyaów,

przygotowywanych dla kodeksu postpku sdowego. Tt^^

sam ordynacy wprowadzono w r. 1775 take do rady

apelacyjnej. Nowy kodeks przewodu sdowego w sprawach

cywilnych, przygotowany ju za Maryi Teresy, ogosi Józef II

w r. 1781 jako obowizujcy w calem pastwie; jest to t. z<v

ustawa 'sdowa powszechna józefiska (allgemeine Gerichi
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ordnung). W Galicyi wprowadzono j nieco póniej, w r. 1784.
Przewód sdowy oparty by wedug tej ustawy na zasadzie
swobodnej rozprawy stron, oraz pisemnoci, z wyjtkiem
spraw wartoci poniej 25 zr., w których przepisano post-
powanie ustne, które jednak w praktyce zmienio si waci-
wie w postpowanie protokolarne, wic prawie pisemne. Prze-
pisy na ogó nieze byy, wad zastosowanie do wszystkici
spraw, bez wzgldu na ici wag, tego samego postpowania.
Ten kodeks nastpnie poddano rewizyi, wcignito we
póniej wydane dekrety i wprowadzono w zmodyfikowanej
formie najprzód w r. 1796 w Galicyi Zachodniej, a w r. 1807
w Galicyi Wschodniej. Znana jest ta ustawa pod nazw usta-

wy sdowej zachodno-galicyjskiej (westgalizische Gerichts-

ordnung); co do zasad, to na tych samych bya ona oparta,

co kodeks z r. 1781, który utrzyma si nadal w mocy w prze-

wanej czci krajów austryackich. Równie, jak kodeks
cywilny, i ta ustawa o przewodzie dugi miaa ywot, mimo
e wady jej byy bardzo znaczne, a to ze wzgldu na prze-

wleko spraw, toczcych si w sdach i kosztowno pro-

cesu.

Obok tej ustawy Galicya otrzymaa wczeniej jeszcze, bo
w r. 1780, razem z Austry specyaln ustaw o krydzie (kon-

kursow), która póniej wesza jako cz skadowa — z

modyfikacyami — do ustawy sdowej zachodnio-galicyjskiej.

Prawo karne miaa ju Austrya, gdy przyczaa Gali-

cy, skodyfikowane. Kodeks kamy, ogoszony w roku 1768,

zwyczajnie nazywany by Teresian; obejmowa on w czci
pierwszej formalne, w drugiej materyalne prawo karne, cho
zreszt przepisy te nie byy do cile oddzielone. Kodeks,

rozwleky i kazuistyczny, nie wykaza jeszcze wpywów
nowych kierunków; sta na stanowisku teoryi odstraszenia,

a w procesie na zasadzie procesu inkwizycyjnego; zatrzymy-

wa jako jeden z gównych rodków dowodowych tortur,

zniesion jednak w roku 1776. Kodeksu tego nie wprowa-
dzono w Galicyi co do prawa materyalnego, ale zastosowano

ju w r. 1774 jego procedur. Teresian zastpi Józef II w
r. 1787 nowym kodeksem, który obejmowa tylko prawo ma-
teryalne. Kodeks ten wprowadzono i w Galicyi wraz z reorga-

nizacy "ówczesnego sdownictwa karnego. Ustawa ta, uni-
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kajca kazuistyki, uja postanowienia w krótkie przepisy;

dokadnie okrelia, jakie czyny s karygodne, nie dozwalajc
innych uwaa za przestpstwa. Kary kodeksu byy bardzo
surowe, cho kar mierci pod wpywem ówczesnych teoryi

zniesiono w postpowaniu zwyczajnem, zatrzymujc j tylko
w postpowaniu doranem. Bardzo szeroko zastosowywa
ten kodeks kar wizienia. Przeprowadzono w nim pora
pierwszy podzia czynów karygodnych na przestpstwa kry-
minalne, podlegajce orzecznictwu sdów karnych, i prze-

stpstwa polityczne tj. lejsze przestpstwa, które oddano
sdownictwu wadz politycznych. W tyme roku 1787 wyda
Józef II w uzupenieniu tego kodeksu ordynacy procesu
karnego.

Zbytni surowo kodeksu karnego z r. 1787 agodzono
w nowelach, ale kar mierci przywrócono w roku 1795 dla

zbrodni zdrady gównej; prawie za zaraz po jego wydaniu
zaczto prac nad jego reform. Jeden z projektów, opraco-

wany przez znanego prawnika, Sonnenfelsa, wprowadzono na
prób w przyczonej w r. 1795 Galicyi Zachodniej, a to ju
w r. 1796 (t. zw. ustawa karna zachodnio-galicyjska), za w
r. 1797 i w Galicyi Wschodniej, poczem na podstawie ze-

branych dowiadcze i dalszych uwag wygotowano nowy
kodeks, który ogoszono w roku 1803 jako obowizujcy dla

wszystkich krajów austryackich, wic take i obu Galicyi.

Kodeks z r. 1803 dzieli si na dwie czci, z których pier-

wsza traktowaa o zbrodniach, druga o cikich prze-

kroczeniach policynych, a to zgodnie z takime podziaem
przestpstw, jaki ju przyj kodeks józefiski; kada za z

tych czci znowu zawieraa dwa dziay, jeden powicony
prawu karnemu materyalnemu, drugi przewodowi; kodek?

ten bowiem wróci do poprzednich tradycyi czenia pra^^a

karnego mate"ryalnego i formalnego. Kodeks, na którym

zna silny wpyw nauki kryminalistyki, zwaszcza Feuer-

bacha, znacznie z]|:agodzi kary, cho wprowadzi napowi

dla niektórych zbrodni kar mierci. Proces opiera si daluj

na zasadzie tajnoci i inkwizycyi. Przetrwa bez zmiany

przez ten okres.
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9. Prawa jzyka polskiego i polskiej narodowoci.

Germanizacya.

Literatura: Kalinka, Galicya i Kraków; Tokarz, Galicya;
Balzer, Historya ustroju Austryi § 63.

Po zajciu Galicyi rzd austryacki odda zarzd kraju, o

ile chodzio o gówne urzdy polityczne, gubernatorstwo i

starostwa, prawie wycznie w rce Niemców, usuwajc na
bok Polaków; na podrzdniejsze stanowiska w urzdach po-

litycznych dopuszczona Polaków, zreszt w niezbyt wielkiej

mierze. Niezbdn to byo rzecz ze wzgldu na mono
porozumienia si z ludnoci. Inaczej, o ile chodzi o s-
downictwo; tu w zasadzie wszystkich tych Polaków, którzy
wykonywali sdownictwo, pozostawiono przy urzdach, a
nawet pierwszestwo zastrzegano przy obsadzaniu posad,

które zawakoway, na rzecz dawnych urzdników sdowych.
Lecz wielu nie chciao suy nowemu rzdowi i usuwao si,

zwaszcza e dawniej sdy polskie odprawoway swoje

funkcye w kadencyach, tak, e nie odryway szlachty,

piastujcej te godnoci, a równoczenie gospodarujcej na
wsi, od ich zaj rolniczych, gdy wedug nowych norm dla

tych sdów sdziowie, jako urzdnicy, musieli swoje obo-

wizki sprawowa bez przerwy codziennie, stale si wic im
odda. W sdach wyszych, jak sd gubematorski, trybuna,

rada apelacyjna, pomieszczano i Polaków, na 4)oow ich

mieszajc z ywioami, napywajcymi tu z innych krajów

anstryackich. Póniej tych obcych Galicyi pochodzeniem

ludzi mnoyo si coraz wicej; i w sdownictwie ich byo
duo, prawie e bez wyjtku zajmowali oni miejsca w urzdach
politycznych, w duej mierze take i po miastach, gdy tam
zniesiono samorzd, a na urzdy nominowa zacz rzd. Te
napywowe ywioy, szukajce chleba i karyery, wród któ-

rych najwicej Niemców i zniemczonych Czechów, nie tylko

germanizoway kraj (cho zaznaczy trzeba, e sporo z nich

si spolszczyo, zwaszcza w potomkach swoich), lecz i de-

moralizoway; pozostaa po nich pami bardzo smutna.

Nie tylko t drog sza germanizacya do kraju. Józef II

prowadziw Galicyi kolonizacy, i to do siln; ta kolonizacya,
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obok celów populacyjnych, zwikszenia iloci ludnoci, do
czego silnie dyo ówczesne pastwo w myl panujcych
doktryn gospodarczych, miaa take cel germanizacyjny,
sprowadzano bowiem kolonistów prawie e wycznie nie-

mieckich. Osiedlono wówczas przeszo pótorej setki wsi,

przewanie Niemcami, wicej ni w poowie protestantami.

Równie starano si o pozyskanie kolonistów Niemców do
miast; by cign ich, pozwolono w r. 1774 w piciu
wikszych miastach galicyjskich osiada protestantom rze-

mielnikom i kupcom i zwolniono ich od opaty prawa
miejskiego, od podatków na lat 6, za w patencie z r. 1781,
dopuszczajc protestantów kupców i rzemielników do
wszystkich wogóle miast i wsi, przyznano im obok znacznej
swobody religii wolno podatkow na 10 lat, wolno od
wojska, drzewo na budow domów, inne materyay po cenie

takiej, jak dla skarbu, pomoc do budowy, grunt i zapomog
50 zr.; wocianom, po wsiach osiadajcym w dobrach rz-
dowych, dawano grunt z chaup, wolno na lat 10 od po-

datków, na lat 6 od paszczyzny.
Przez zarzdzenia ustawodawcze chcia te Józef II

przerobi jak najszybciej na Niemców cz ludnoci wcale
znaczn — ydów. W ordynacyi dla ydów z r. 1789 znalaz
si szereg przepisów, które ten cel miay na oku. Przy kadym
kahale miaa by szkoa niemiecka; do nauki talmudu za-

kazano dopuszcza tych, którzy tej szkoy nie ukoczyli.
Zakazano pod kar nauki u prywatnych nauczycieli, we
Lwowie miano zaoy specyalne ydowskie seminaryum. By
za zmusi do korzystania z tej nauki, patent zastrzega, i
nie bdzie móg yd dosta lubu, jeli nie wykae, i chodzi
do niemieckiej szkoy i wiczy si w domu w jzyku nie-

mieckim. Zastrzeono, i po upywie lat 6 rabinami oraz

przeoonymi kahau mog zosta tylko umiejcy po nie-

miecku. Kahay miay we wszystkich sprawach oraz' w pro-

wadzeniu rachunków uywa jzyka niemieckiego. W r.

1792 uzupeniono te przepisy postanowieniem, e dziewczta
ydowskie nie mog wychodzi za m, jeli nie wyka
wiadectwa z ukoczenia szkoy, oczywicie niemieckiej.

Patent nakaza ydom przybra nazwiska, których dotd
nie uywali. I tu objawia si dno germanizacyjna; na-
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dawano ydom nazwiska niemieckie, biorc je przewanie z

wiata przyrody; humorowi urzdników, którzy przy za-

rzdzonym przez patent spisie ydów nazwiska nadawali,
zawdziczaj ydzi te dziwolgi jzykowe i mylowe, nie-

mieckie, które im jako nazwiska w tak wielkiej mierze i do
dzi pozostay. Akcya niemczenia ydów odniosa znaczny
skutek, jak to wida przynajmniej z uywania jzyka nie-

mieckiego lub argonu na poy niemieckiego, oraz w predy-
lekcyi do kultury niemieckiej galicyjskici ydów.

W pierwszych latach po objciu Galicyi pozostawiono
jeszcze w uyciu jzyk polski, oraz cigle jeszcze w Polsce
uywany aciski, obok niemieckiego, który odrazu w pewnej
wprowadzono mierze. Jzykiem wewntrznym wadz by
jzyk niemiecki, w tym jzyku korespondoway one ze sob
i z wadzami centralnemi; ale w stosunku do dominiów uy-
wano aciny, to w jzyku aciskim zwracano si do ducho-
wiestwa i sdów. Tak do gubemium, jak i do cyrkuów
mona byo wnosi podania oraz zaczniki do nich w jzyku
polskim. Protokoy w cyrkuach spisywano po polsku, a o

ile urzdnik nie umia po polsku, to wprawdzie po niemiecku,

lecz stronie wydawano protokó w tumaczeniu polskiem.

Rozporzdzenia, okólniki, ogoszenia itd. z gubemium do
cyrkuów wysyano w jzyku niemieckim, ale cyrku tuma-
czy je na polskie przed rozesaniem stronom. Naodwrót akta,

odsyane z cyrkuu do gubemium, o ile byy pisane po polsku,

tumaczy cyrku musia na niemieckie. Co prawda — za-

równo acina, jak i jzyk polski, uywane w tych pismach

urzdow3^ch, pozostawiay bardzo duo do yczenia. W sdach
dla szlachty, w sdach wyszych instancyi, uywano jzyka
aciskiego, w sdach miejskich i wiejskich polskiego.

Ale ju w r. 1773 zaoono pierwsz szko ludow nie-

mieck we Lwowie, zaczto nauczycieli uczy w tym jzyku.
Od r. 1774 zaczto patenty cesarskie ogasza nie po acinie

i po polsku, lecz po polsku i niemiecku, z wyjtkiem patentów,

tyczcych si sdów, które pozostay przy jzykach polskim

i aciskim, patenty o ydach wycznie po niemiecku. Za
Józefa II prd germanizacyjny wzmóg si odrazu w bardzo

wysokim stopniu. Wprowadzi on chcia jzyk niemiecki w
urzdzie, szkole, sdzie, bez wzgldu na to, e znajomo
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jzyka niemieckiego w kraju bya bardzo mao rozpowszeci-
niona. W r. 1785 ogosi Józef II, i take urzdnicy sdowi
maj do lat trzech nauczy si jzyka niemieckiego,

oraz e w sdach ma by a '^wadzony jzyk nie-

miecki, tak jak go ju poprzednio wprowadzono w urz-
dach politycznych. W roku 1786 przepisano znajomo
jzyka niemieckiego jako niezbdn dla tych kandydatów,
którzy zgaszaj si do egzaminów dla uzyskania monoci
piastowania urzdów miejskich, w rok póniej edykt zawia-

domi, e adwokaci maj do dwóch lat wyuczy si jzyka
niemieckiego, gdy inaczej bd od adwokatury usunici.

Nawet od kandydatów na czonków wydziau stanowego za-

dano w r. 1786 znajomoci jzyka niemieckiego. Od tych,

którzy chcieli odda si rzemiosu, wymaga zaczto, by wy-
kazali, e przez dwa lata chodzili z profitem do niemieckiej

szkoy; jeszcze w roku 1791 przypomina cyrkularz guber-

nium, e min termin lat dwóch, jaki by wyznaczony jako

czas przejciowy. Nie zdziwi te uwiadomienie gubemium
z r. 1789, i ze wzgldu na potrzeb rozpowszechnienia jzyka
niemieckiego, który specyalnie urzdnicy zna mieli, darmo

go si uczy przy akademii lwov/skiej.

Za daleko sigay zapdy germanizacyjne Józefa II, by

w peni mogy si utrzyma. Ju w r. 1790 cofnito przepis

z roku 1787 co do adwokatów, w r. 1791 cofnito równie

danie, i jzyk niemiecki jest niezbdny dla urzdników
sdziowskich. Rzeczywicie te nie potrafiono przeprowa-

dzi w tym zakresie germanizacyi sdownictwa szlacheckiego-

przeciw zakusom w tym kierunku wystpoway energiczii

stany. Ale tylko w sdownictwie dla szlachty utrzyma si

jzyk aciski, obok którego przecie dopuszczono jzyk nie-

miecki; prob stanów z roku 1841 o pozwolenie na uywanie

jzyka polskiego w pozwach, probach i innych czynnociach

sdowych, odrzucono. W sdach miejskich i patrymonialnych

prowadzono rozprawy po polsku, lecz wyroki w^^dawano po

niemiecku. W szkoach nawet religii uczono po niemiecku,

tak, e jzyk niemiecki by jzykiem szkó od najniszych a
do uniwersytetu lwowskiego, który w r. 1784 zorganizowf^ ^

Józef II jako uniwersytet niemiecki; nauka jzyka i literatin

polskiej nie bya cakiem uwzgldniona.
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Ludnoci wszystkie te usiowania zniemczy nie po-

trafiy. Pozostaa polsk w warstwaci wyszycli w caej
Galicyi, polsk, wzgldnie rusk, w warstwie wociaskiej.
Przy rozbysku nowej ery odrazu te silnie zaznaczy si
rdzenny charakter kraju, który tak atwo póniej pozby si
cienkiej skorupy zewntrznej germanizacyi.



Okres II.

1848—1915.

Literatura: oziski, Gouchowski; Abancour, Era kon-
stytucyjna; Dobrzyski, Z dziejów odrodzenia Galicyi (wstp); Ignotus,
Walka z centralizmem; Tene, Rezolucya galicyjska.

Pastwo austryackie silnie opierao si przeksztaceniu
z absolutnego w monarclii konstytucyjn, a zarazem w
pastwo prawne w nowoytnem tego sowa znaczeniu. Pod
wpywem prdów w spoeczestwie, idcyci z Zachodu,
z Francyi, rozpocza si w i*. 1848 walka o konstytucj z

rzdem, walka, która dopiero jednak po upywie pewnego
czasu doprowadzia ostatecznie do trwaych rezultatów, do
wprowadzenia wszystkich tych instytucyi, które wchodz w
skad pojcia monarchii konstytucyjnej. W roku 1867 za-

koczy si gówny okres walki o konstytucy; stworzono te
przez te dwa dziesitki lat podwaliny, na których opar si
ustrój monarchii, po roku 1867 ju tylko nieznacznie

modyfikowany.
Reforma pastwowej organizacyi miaa urzeczywistni

zasady równoci wszystkich wobec prawa, a wic z usuniciem
rónic praw ze wzgldu na przynaleno stanow, wyznanie
lub narodowo, zapewni na rzecz jednolitego pod wzgldem
stanowiska prawnego spoeczestwa prawa obywatelskie i

da tych praw gwarancy. Reforma miaa zapewni udzia
spoeczestwa przez jego reprezentantów w ustawodawstwie,

które poprzednio spoczywao wycznie w rkach rzdu, rzd
za ograniczy i skrpowa przez wprowadzenie zasady

odpowiedzialnoci rzdu wobec przedstawicielstwa ludowego,

prz* z uizTuntowanie szeroko pojtych instytucyi samorz-
dnych, przez rozdzia administracyi od sdownictwa i za-

pewnienie niezawisoci stanowi sdziowskiemu.
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W ruchu tym wzia udzia i Galicya — z zdobyczy kon-
stytucyjnyci i ona te korzystaa. Ale przy rozwizywaniu
zagadnie prawno-pastwowych w Austryi musiano post-
powa inaczej, ni w innych jednoUtych pastwach, a to ze

wzgldu na odrbno czci skadowych, które Austry
tworzyy.

Trzeba byo uwzgldni uprawniony w rozwoju prze-

szoci kierunek autonomiczny, nieraz federalistycznym nie-

susznie zwany, trzeba byo tworzy dla poszczególnych kra-

jów odrbne instytucye lub te majce istnie we wszystkich
krajach odrbnie ze wzgldu na róne potrzeby i tradycye
krajów ksztatowa. Galicya mimo centralizmu rzdów abso-

lutnych zassymiowan do innych krajów nie zostaa; wy-
odrbniona silniej, ni inne kraje, narodowo, a take i geo-

graficznie, z przeszoci, która jej nie wizaa z Austry w
wikszej mierze, wymagaa uwzgldnienia swej odrbnoci.
W walce te centralizmu, który nie zamar, z kierunkiem
autonomicznym, nawet centralistyczny kierunek godzi si na
zapewnienie Galicyi nieco wikszej odrbnoci.

Ale to nie wystarczao Galicyi. Wyrazem jej de bya
uchwaa sejmu z 24 wrzenia 1868 r., znana pod nazw rezolu-

cyi galicyjskiej, która przez czas duszy bya podstaw pro-

gramu polskiego co do uksztatowania si stosunku Galicyi

do pastwa. Wedug tej rezolucyi sejm galicyjski stanowiby
o sposobie wyboru delegacyi sejmu do rady pastwa; ta dele-

gacya braaby udzia w czynnociach rady pastwa tylko

w sprawach wspólnych Galicyi z innemi czciami monarchii.

Ze spraw, podlegajcych kompetencyi ustawodawczej rady

pastwa, mia by cay szereg spraw wyjty w stosunku do

Galicyi; o tych sprawach decydowaby wycznie sejm gali-

cyjski. Tu zaliczono cae ustawodawstwo szkolne, wic tak

do szkó ludowych i gimnazyów, jak i uniwersytetów, cae
tawodawstwo gminne, o organizacyi wadz administracyj-

nych i sdowych, o prawie prywatnem i kamem, ustawo-

dawstwo uzupeniajce co do ustaw zasadniczych i t. d.,

oczywicie poza tym zakresem, który ju w tym czasie by
przekazany ustawodawstwu sejmowemu. Galicya miaa po-

siada zarzd krajowy, odpowiedzialny wobec sejmu, w spra-

wach administracyi wewntrznej, owiaty, bezpieczestwa
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publicznego, kultury krajowej i sprawiedliwoci, oraz osob-
nego ministra w radzie ministrów, to wasny sd najwyszy
i kasacyjny. Na pokrycie wydatków administracyi s-
downictwa, wyzna i owiaty, bezpieczestwa publicznego i

kultury miaa by przyznana ze strony pastwa odpowiadajca
potrzebom suma, któr sejm swobodnie mógby na te cele

rozporzdza; na wasno kraju przeszyby dobra pastwowe
w obrbie Galicyi. Obok wic wspólnoci w zakresie stosun-

ków na zewntrz i w sprawach wojskowych czyaby
Galicy z reszt Austryi zwaszcza wspólno co do usta-

wodawstwa podatkowego.
Program ten, bardzo szeroki, mia szanse urzeczy-

wistnienia si w pewnej czci w czasie sesyi rady pastwa
w latach 1871 i 1872, zwaszcza co do oddania sejmowi usta-

wodawstwa w caoci w sprawach szkolnych i o urzdzaniu
wadz administracyjnych I. i II. instancyi. Ostatecznie jednak

do tego nie doszo. Stosunek Galicyi do monarchii oparty

pozosta nadal na tychsamych podstawach, co stosunek do
niej innych krajów, wchodzcych w jej skad, z drobnemi

tylko w niektórych sprawach zmianami, które jej nieco szersz
przyznaway odrbno.

10. Wprowadzenie i utrwalenie konstytucyi

Udzia Galicyi w parlamencie austryackim.

Literatura: Tarnowskie Siedm projektów; Starzyski,

Pierwsza konstytucja; Tene, Studya; Tene, Nowa ustawa wyborcza;

Tene, Ustawa z 26. stycznia 1907; Balzer, Historya ustroju Austryi

§ 68.

Konstytucye. Pierwsz konstytucy austryack

bya karta konstytucyjna z 25. kwietnia 1848 r., t. zw. kon-

stytucy kwietniowa, uzupeniona wydan w kilkanacie dni

póniej, 9 maja, tymczasow ordynacy wyborcz. Kon-

stytucy ta tworzya jako wspóln wadz dla krajów

austryackich, której miao przysua ustawodawstwo cznie
z monarch, sejm walny (Reichstag); obok reichstagu po-

zostawiaa konstytucy sejmy w poszczególnych krajach,

których organizacya miaa póniej przyj do skutku przez

I
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reichstag. Kompetency reichstagu okrelono do niejasno,

nie okrelono wcale konipetencyi sejmów. W konstytucyi tej

wprowadzono zasad równouprawnienia stanów, narodowoci
i wyzna, oraz przyznano szereg swobód obywatelskich, czyli

t. zw. praw osobistych.

Pierwszy ten parlament austryacki, reichstag stworzony
przez konstytucye z r. 1848, mia si skada z dwóch izb:

senatu i izby posów. Do senatu wchodzi mieli obok
arcyksit i doywotnio przez monarch mianowanych
czonków, w liczbie cznej nie wyszej jak 50 osób, take
posowie wybierani na pi lat przez 3.000 najzamoniejszych
wacicieli tabularnych; tych posów miao by 150, w tern 41

z Galicyi. Izb posów tworzy mieli posowie, wybierani —
osobno z miast (tylko 31), osobno z reszty kraju — przez go-
sowanie prawie powszechne (z wyczeniem robotników, na-

jemnijc:ów, suby i ubogich), ale porednie, w liczbie 383; za

podstaw rozdziau posów przyjto ilo ludnoci. Na Ga-

licy przypadaa wic znaczna ilo posów wobec wzicia za

podstaw oblicze iloci ludnoci; miao ich by 9 z 6 miast

(Lwów 3, Kraków 2, po jednemu: Brody, Tarnopol, Sta-

nisawów, Przemyl), 91 ze wsi, zatem razem 100. Tak
korzystnego stosunku iloci swoich reprezentantów do iloci

czonków obu izb wogóle Galicya ju póniej nigdy nie

zyskaa.

Konstytucya jednak kwietniowa pod wpywem drugiej

rewolucyi zostaa ju 16 maja 1848 r. zawieszona, a zwoano
tylko izb posów w skadzie takim, jaki przepisywaa
ordynacya wyborcza z r. 1848 (tylko rozszerzono prawo

czynne wyborcze take i na robotników). Ta izba posów
miaa — w charakterze konstytuanty — zaj si przy-

gotowaniem nowej konstytucyi. Ten jednoizbowy sejm

obradowa w Wiedniu, nastpnie w Kromieryu, dokd go

przeniesiono z powodu nowej rewolucyi w Wiedniu. Kon-

stytuanta ta jednak zostaa rozwizana, tak e prace jej po-

zostay bez rezultatu, za równoczenie ogosi cesarz w
Oomucu patentem z 4 marca 1849 r. now konstytucye,

zwan marcow lub te oktrojowan, gdy przysza do skutku

bez udziau spoeczestwa.
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Nowa konstytucya, uzupeniona patentem o prawach
obywatelskich, utrzymywaa zasady równouprawienia sta-

nów, narodowoci i wjznm, jak i prawa obywatelskie, tworzy-
a inaczej zorganizowany parlament dwuizbowy, utrzymy-
waa sejmy, do ograniczone w stosunku do parlamentu.
Ale i ta konstytucya nie wesza w ycie — a 31 grudnia 1851
r. zostaa wyranie cofnita. Wróciy rzdy absolutne, bez
parlamentu i sejmów; cofnito te i prawa obywatelskie.
Utrzymay si z tego pierwszego okresu konstytucyjnego za-

sady równouprawnienia stanów i wyzna, wyranie przy
cofniciu konstytucyi zagwarantowane, a i to nie w peni.

Dopiero po niepomylnej wojnie woskiej z r. 1859
rozpoczy si nowe próby reformy, gdy jasn byo rzecz, i
pastwo absolutne nie moe sprosta zadaniom, e ko-
niecznoci jest przejcie do monarchii konstytucyjnej.

Pierwszym krokiem do stworzenia nowej konstytucyi
byo powoanie w r. 1860 t. zw. wzmocnionej rady pastwa.
Rad pastwa (Reichsrat) stworzya konstytucya z r. 1849 w
miejsce dawnej rady stanu; organizacy jej przepisano w r.

1851 i jeszcze w tyme roku ograniczono co do kompetencyi.
Rada pastwa stanowia ciao tylko doradcze, które miao
obradowa i podawa swoje uwagi nad wnioskami do ustaw,

o ile cesarz uzna za waciwe przedoy je radzie do opinii.

Skadaa si za z radców stanu, mianowanych przez cesarza

w iloci, uznanej za potrzebn, oraz z innych osób, powoy
wanych od wypadku do wypadku, w miar potrzeby. Otó i

instytucy, nie majc zreszt prawie adnego wpywu ii

bieg spraw pastwa, w r. 1860 postanowiono zuytkowa
a to przy odpowiedniem jej zmodyfikowaniu przez t. zan

wzmocnienie. Polegao ono na tem, i skad rady zwikszon
tak, i mieli do niej wej obok radców stanu jako rade.

nadzwyczajni arcyksita, kilku dostojników kocielnych,

oraz kilka osób zasuonych w subie wojskowej lub cy-

wilnej, a nadto 38 posów, wybranych przez sejmy z poró
czonków sejmów na lat 6 w ten sposób, i sejmy przedkada

miay po 3 kandydatów na kade miejsce, z których dopier*

wybieraby cesarz. Galicyi przyznano tylko 3 miejsca. Tej

wzmocnionej radzie pastwa przyznano gos doradczy tylko

w niektórych sprawach: co do budetu, zamkni rachunko-

I
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wych i dugów pastwa, waniejszych wniosków w sprawach
ustawodawstwa pastwowego i rozpatrywania wniosków
sejmowych, bez prawa inicyatywy; te sprawy musiay by
przedkadane radzie pastwa. Jeszcze atoli w cigu tego
roku 1860 rozszerzono jej kompetency o tyle, i — poza po-

trzeba wojny — nakadanie nowych lub podwyszanie po-
datków i opat oraz zaciganie dugów uznaao za sprawy,
które wymagaj zgody teje rady; w ten sposób zyskaa ona
gos stanowczy jako czynnik równorzdny obok panujcego.

Ta rada pastwa wzmocniona raz si tylko zebraa, i to

nie w tym skadzie, jaki przepisaa ustawa. e sejmy nie

funkcyonoway, wic monarcia zamianowa w takiej liczbie,

jak miay wysya sejmy, tymczasowo dla kadego kraju

radców nadzwyczajnych obok czonków doywotnich. W tym
skadzie zebraa si rada pastwa wzmocniona w komplecie
59 czonków; w obradach posza ona daleko poza wytknite
jej granice kompetencyi i zaja si kwesty przeksztacenia

pastwa w duchu wzmocnienia autonomii krajów.

Wkrótce po zamkniciu tej jedynej sesyi rady pastwa
wzmocnionej ogosi monarcha 20 padziernika 1860 r. akt,

zwany zwykle dyplomem padziernikowym (Gouchowskiego),
który otworzy w Austryi na nowo er konstytucyjn.

Dyplom padziernikowy zawiera zasady organizacyi

wadzy ustawodawczej, a to w duchu uznania autonomii

krajów. Ustawodawstwo rozdzielone zostao midzy rad
pastwa i sejmy poszczególnych krajów. Dla rady pastwa
zastrzeono ustawodawstwo w sprawach, które tyczyy si
praw, obowizków i interesów, wspólnych wszystkim krajom,

a to: w sprawach monetarnych, pieninych, kredytowych, w
sprawach handlowych, zasad urzdze banków biletowych,

w sprawach komunikacyi pocztowych, telegraficznych i

kolejowych, oraz wojskowych, a obok tego wszystkie sprawy,

tyczce si gospodarki finansowej pastwa. Wszystkie inne

•sprawy przekazano ustawodawstwu sejmowemu z zastrze-

eniem — bardzo niejasnem jednak, — e mog by przez

rad pastwa zaatwiane takie sprawy, które ju poprzednio

wspólnie byy traktowane i zaatwiane, oraz te, które sejmy

same sejmy radzie pastwa oddadz.
Hlstorya ostroju P«laki w zarysie. Tom IV, 13
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Dyplom padziernikowy ograniczy wic poprzedni
wadz ustawodawcz monarciy, gdy do zaistnienia ustawy
trzeba byo odtd uciway rady pastwa, wzgldnie odnonego
sejmu, któr dopiero móg monarcha sankcyonowa; stawia
sejmy jako organy wadzy ustawodawczej równorzdne obok
rady pastwa dla spraw, sejmom przekazanyci, oczywicie
w cianiejszym zakresie terytoryalnym odnonego kraju; za-

pewnia wreszcie znaczenie sejmów przez to, i ich kompeten-
cy okrela tylko w sposób ujemny, przez zastrzeenie
pewnych dokadnie wyliczonych spraw na rzecz rady
pastwa.

Rada pastwa miaa by te rad pastwa wzmocnion,
ale w skadzie zreformowanym; zamiast 38 miao do niej

wej 100 delegatów sejmów. Bliej rozkadu tych 100
czonków na poszczególne kraje nie okrelono. Sejmów nie

byo — trzeba byo dopiero te instytucye stworzy. Nawi-
zanie do tradycyi sejmów stanowych miao by tylko pozorne,
bardzo zewntrzne, zarówno co do ich kompetencyi, która
zasadniczo inaczej zostaa okrelon w dyplomie w po-

równaniu do kompetencyi stanowych sejmów, jak i co do
skadu, co do którego trzeba byo uwzgldni róne, ni
dawniej, uksztatowanie si spoeczestwa, a zwaszcza roz-

budzenie wiadomoci w warstwach poza szlacheck, która
w poprzednich sejmach prawie wycznie bya reprezento-

wan. Równoczenie z dyplomem padziernikowym zarz-
dzao odrczne pismo cesarza przygotow^anie specyalnych dla

poszczególnych krajów statutów i ordynacyi, które miay
przepisa skad sejmów tyche krajów z uwzgldnieniem
wszystkich stanów i wszystkich interesów tyche krajów.

Jednak rada pastwa w skadzie, przepisanym przez

dyplom padziernikowy, nie miaa si zebra, na razie te
jeszcze nie przyszo do wydania dla wszystkich krajów statu-

tów krajowych. Ju w kilka miesicy póniej przystpo-

wano do rewizyi zasad dyplomu padziernikowego, który

zmodyfikowa nowy akt monarszy z 26 lutego 1861 r., znany
pod nazw patentu lutowego (Schmerlinga).

r^atent lutowy, wydany pod wpywem prdów liberalnych

i centralistycznych, poszed w kierunku przeksztacenia or-

j^anu ustawedawstwa pastwowego na organ rzeczywistej
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reprezentacyi spoeczestwa, oraz w kierunku ograniczenia

autonomii krajów. Prawo wydawania ustaw przyznano ce-

sarzowi z rad pastwa, która miaa si skada nie z jednej,

ale z dwóch izb: izby panów i izby posów, zoonej z dele-

gatów sejmów. Przyznano radzie pastwa prawo inicyatywy,
czonkom zapewniono nietykalno, lecz zastrzeono dla

wadzy prawo nominacyi prezydyów, prawo zwoywania,
odraczania, jak i rozwizywania izby posów. Odpowie-
dzialnoci konstytucyjnej ministrów nie zastrzeono. Kom-
petency ustawodawcz rady pastwa rozszerzono; okrelono

j tak, i do rady pastwa nale wszystkie sprawy ustawo-
dawcze, które wyranie nie s oddane sejmom — a wic w
sposób wprost przeciwny, ni to zrobi dyplom padzierni-
kowy.

Patent lutowy uzupeniy równoczenie z nim tego
samego dnia ogoszone statuty krajowe i ordynacye wyborcze
dla poszczególnych krajów z osobna, mao zreszt rónice
si midzy sob, wród nich take statut krajowy i ordynacya
wyborcza dla Gfalicyi.

W r. 1861 zebra si pora pierwszy od roku 1848 znowu
parlament austryacki, noszcy odtd stale nazw rady
paiistwa, po raz pierwszy zebra si nowy sejm krajowy gali-

cyjski, zasadniczo róny od poprzedniego stanowego.

Nowa konstytucya natrafia jednak na opozycy ze

strony Wgier, na które miaa si take rozciga. W r. 1865
zostaa te zawieszon — dla narad z Wgrami — a przy-

i^TÓcono j dopiero w r. 1867. W tyme roku przyszo do
uchwalenia ustaw zasadniczych, na których od tego czasu

opar si ju ustrój monarchii austryackiej; ustawy te otrzy-

may sankcy 21 grudnia 1867 r., std nosiy nazw konsty-

tucyi grudniowej. Obok ustawy, regulujcej stosunek prawno-
pastwowy Austryi do Wgier, pod t dat ogoszono ustawy
zasadnicze o reprezentacyi pastwa, o penieniu wadzy rz-
d-owej i wykonawczej, o wadzy sdziowskiej, o utworzeniu

rybunau pastwa i o powszechnych prawach obywateli; ta

ustatnia za cz swoj skadow uznaa dwie ustawy z r.

1862 o ochronie wolnoci osobistej i prawa domowego.
Skad rady pastwa pozosta taki, jaki ju by po-

przednio, z t tylko rónic, i ogarniaa ona wycznie kraje

13*
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austryackie. Zato inaczej uregulowano kwesty kompetencji,
powracajc do zasady dyplomu padziernikowego tj. i do
rady pastwa zaliczono tylko wyliczone sprawy, a wszystkie
inne do sejmów; jednak tej zastrzeonej kompetencyi bardzo
rozlege zakrelono granice, tak, e faktycznie utrzymaa si
przewaga rady pastwa w stosunku do sejmów krajowych, bo
nie tylko jej przyznano te sprawy, które odda jej dyplom
padziernikowy, ale i wiele innych. Do rady pastwa za-

liczono uchway traktatów handlowych i waniejszych pa-
stwowych, ustawy wojskowe, finansowe, w sprawach handlu,

przemysu, kredytu i komunikacyi, urzdzania wadz s-
dowych i administracyjnych, uniwersytetów, a co do zasad i

w sprawach szkó ludowych oraz gimnazyów, w sprawach wy-
znaniowych, wolnoci obywatelskich i policyi, cae ustawodaw-
stwo cywilne i karne itd. W razie jednak, gdyby rada pa-
stwa nie funkcyonowaa, pozwalaa konstytucya (§14 ustawy
o reprezentacyi pastwa) na wydawanie ustaw w razie na-

glcej koniecznoci caemu ministerstwu z zastrzeeniem od-

powiedzialnoci, o ile nie chodzio o zmian konstytucyi, o

trwae obcienie lub o pozbycie majtku pastwa; traciy

jednak takie ustawy moc, jeli ich rzd nie przedoy radzie

pastwa po jej zebraniu si lub jeli ona ich nie zatwierdzia.

Z tego uprawnienia rzd nieraz korzysta i to w bardzo

rozlegych granicach; w ten sposób zwaszcza w latach

1914—1915 bardzo doniose przeprowadzono reformy usta-

wodawcze, nawet w zakresie prawa cywilnego i procesu. Pod
jednym wzgldem rozszerzono prawa izby poselskiej, i jej

przyznano prawo wyboru prezydyum.
Obok tego ciaa reprezentacyi pastwa w ustawie z 21

grudnia o sprawach wspólnych Austryi z Wgrami utworzono
jeszcze inne ciao parlamentarne, a to t. zw. delegacye.

Uchway w delegacyach: austryackiej i wgierskiej, zapaday
z osobna; gdy byy równobrzmice, sankcyonowa je cesarz.

Delegacye powstaway przez wybór czonków ze strony rady

pastwa i sejmu wgierskiego. Z tych 60, których rada pa-
stwa wybieraa, przypadao na izb panów 20, 40 za na izb
posów; wybory za dokonyway si w izbie poselskiej tak, i
posowie kadego kraju wybierali przypadajc na kraj, a

cile oznaczon ilo posów. GaUcyi przj^^znano z 40 de-
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legatów 7; polscy czonkowie jedno miejsce odstpowali w
praktyce Rusinom.

Konstytucya grudniowa zamkna okres walk kon-
stytucyjnych w Austryi; póniej zmieniono j co do ustpów,
tyczcych si skadu izby poselskiej, w r. 1873, 1896 i 1907,

co do skadu izby panów w roku 1907; w tyme ostatnim

roku nieco inaczej wystylizowano jeden paragraf, tyczcy si
kompetencyi sejmów.

Udzia Galicyi w parlamencie anstryac-
k i m odr. 1861. W r. 1861 zacza swoj dziaalno rada
pastwa, opa^:ta przedewszystkiem na patencie lutowym z

tego roku.

Patent lutowy zorganizowa najwyszy ten organ, wy-
konujcy z wadc razem wadz ustawodawcz w zakresie

caego pastwa, jako dwuizbowy, zoony z izby panów i izby

posów. Co do skadu, to niejako rozdzielono wzmocnion
rad pastwow, przydzielajc jej czonków czciowo jednej,

czciowo drugiej izbie, lecz z znacznem ich liczby powiksze-
niem.

Do izby panów zaliczono: czonków domu cesarskiego,

czonków dziedzicznych, czonków z mocy godnoci kocielnej

i czonków mianowanych doywotnio, bez okrelenia ich

liczby. Arcyksita jednak od roku 1879 faktycznie nigdy

w posiedzeniach nie brali udziau. Do czonków dziedzicznych

zaliczono naczelników tych krajowych rodów szlacheckich,

którym t godno nada cesarz jako dziedziczn. Z polskich

rodzin prawo dziedzicznego radcostwa pastwa otrzymao 11

rodzin. Z racyi kocielnej godnoci powoywa patent lutowy

do izby panów wszystkich arcybiskupów, oraz biskupów, ma-
jcych godno ksic. Z Galicyi wic weszli do izby panów
trzej (na 10) arcybiskupi lwowscy: rzymsko-, grecko- i or-

miasko-katoliccy, a od r. 1889 i biskup krakowski, któremu
wtedy rzd przyzna tytu ksicy. Wreszcie jako czon-
ków doywotnich dosta prawo cesarz powoywa do tej izby

mów znakomitych, zasuonych okoo pastwa lub kocioa,
umiejtnoci albo sztuki. Liczba tych czonków nie bya
okrelon, tak, i w razie potrzeby, by np. przeprowadzi
jak ustaw, która nie miaa wikszoci, mona byo za-

mianowa dowoln ilo nowych czonków. Dopiero w r.
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1907 pi-zy sposobnoci zmiany skadu izby poselskiej prze-
prowadzono t zmian, i ograniczono cyfrowo liczb czon-
ków doywotnich izby panów; nie mogo ich by pmniej ni
150, ani wicej ni 170. Nie oznaczono udziau poszczegól-
nych krajów wród czonków doywotnich; z Galicyi pod
koniec zasiadao 17, z tego 15 Polaków.

Izba posów miaa si skada z 343 czonków, a to ju
razem z posami Wgier i prowincyi woskich, do Austryi
wówczas nalecych. W tym skadzie nigdy si ona nie

zebraa — lecz wycznie tylko jako izba posów krajów
waciwej Austryi, a tych byo 203. Z tych 203 posów na
Galicy przypadao posów 38. Tak, jak i z innych krajów
austryackich, i z Galicyi tych posów wybiera sejm — byy
to wic wybory porednie. Posami do rady pastwa mogli
zosta tylko posowie sejmowi, tak, e posowie Galicyi w
radzie pastwa, tworzcy tam zwizek, noszcy nazw koa
polskiego, stanowili jakby delegacy sejmow. Midzy po-

lityk zatem sejmu i koa polskiego musiaa panowa z natury
rzeczy cisa czno. Co do wyboru tych posów z sejmu
dodatek do statutu krajowego galicyjskiego zawiera do-

kadne przepisy, jak on si mia dokonywa. Obok wiryli-

stów zasiadali w sejmie — jak o tem niej bdzie mowa —
posowie z klasy wielkiej wasnoci, miast, izb handlowych i

maej wasnoci. Do rady pastwa wybiera cay sejm z

poród 9 wirylistów i 44 posów wielkiej wasnoci 13 posów.
Z 20 posów klasy miejskiej sejm wybiera do izb>

posów 6, a to w taki sposób, i tworzono z
,
posów

miejskich, wybranych przez jeden lub kilka (2—4) okrgów
do sejmu, 6 grup, obejmujcych 2—4 posów, i z tych posów
z kadej grupy wybiera sejm jednego posa, np. jednego p*'

sa z czterech posów miasta Lwowa, jednego z cztere(

posów Krakowa i Biaej itd. Jednego posa wybierano

poród 3 posów izb handlowych. Z 74 posów z klasy gmi

wiejskich tworzono równie grupy 4—11 osób (z tylu okrt

gów), z których dopjero, z kadej grupy z osobna, wybierano
1—3 posów. W ten sposób zapewniona bya reprezentacya

poszczególnych khis Uiky.c i w izbie posów, i to prawie ^

tymsamym stosunku, co w sejmie. Kwestyi narodowoi
posów zupenie nie poruszono.
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W r. 1873 przeprowadzono zmian konstytucyi przez
wprowadzenie wyborów bezporednich przez ludno do izby
posów, z usuniciem wic praw sejmów; równoczenie
podwyszono liczb posów z 203 na 353. Z tej liczby na
Galicy przypado posów 63. Udzia Galicyi w izbie posów,
ju poprzednio skpo wymierzony w r. 1861 (18*7%), jeszcze

nieco si zmniejszy (na 17*8%).

Przy okrelaniu praw gosowania oparto si na zasadzie

reprezentacyi interesów; utworzono cztery kurye, które 'miay
z osobna posów wybiera, odpowiadajce istniejcym ju od
roku 1861 klasom przy wyborach do sejmu; i w zasadzie te
prawie bez zmiany za podstaw prawa czynnego wyboru
przyjto te zasady, które obowizyway przy wyborach
sejmowych. W kuryi wielkiej wasnoci przyznano prawo
czynne wyborcze wacicielom dóbr tabularnych, paccym
powyej 100 zr. podatków realnych, w kuryi gmin wiejskich

i miejskich tym, którzy mieli prawo wyboru do sejmu na za-

sadzie pacenia podatku (pierwsze dwie trzecie z tych, którzy
opacali bezporednie podatki) lub inteligencyi, dodano
jednak do nich tych wszystkich, którzy pacili przynajmniej

5 zr. bezporednich podatków, choby nie naleeli tu na pod-

stawie cenzusu podatkowego. Przy reformie w r. 1896 zniono
ten cenzus 5 zr. na 4 zr. Izby handlowe i przemysowe wy-
bieray jako osobne koUegia, tak jak posów na sejm.

Liczb 63 posów rozdzielono tak, i 20 przyznano kuryi

wikszej wasnoci, 13 miastom wikszym (w liczbie 23, tym,

co i do sejmu wybieray), 3 izbom handlowym i przemysowym
(we Lwowie, Krakowie i Brodach), 27 za kuryi gmin
wiejskich, która obejmowaa zreszt w Galicyi i szereg

drobniejszych miast. Rozdzielono wic mandaty tak, i nieco

wicej ich przypado, ni poprzednio, na rzecz miast. Kra-

ków i Lwów stanowiy osobne okrgi wyborcze, wybierajce

po dwóch posów; wszystkie inne okrgi -byy jednoman-

datowe, wybierajce bezwzgldn wikszoci gosów. Wy-
bory byy bezporednie i tajne z wyjtkiem klasy gmin
wiejskich, gdzie — równie jak do sejmu — odbyway si
porednio przez t. zw. prawybory. Sejm galicyjski z prawa
wprowadzenia i w tej kuryi wyborów bezporednich, za-

strzeonego na rzecz ustawy sejmowej, nie skorzysta.
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Wybory do izby posów, oparte na reprezentacyi in-

teresów i na cenzusie, zapewniay wpyw na ustawodawstwo
klasom zamoniejszym. Ruch za reform w kierunku
rozszerzenia prawa czynnego wyboru doprowadzi w roku
1896 — jak to ju zaznaczono — do czciowej, w r. 1907 do
gruntownej reformy skadu izby posów.

Reforma z roku 1896 utrzymaa bez zmiany kurye,
zniaajc jedynie w kuryi miejskiej nieco cenzus, a dodaa
pit kury, t. zw. powszecm, w której prawo gosowania
przyznaa wszystkim penoletnim mczyznom, przez co
rozszerzya prawo gosu na potrójnie wielk liczb wyborców.
W tej kuryi mieli prawo gosu i ci wszyscy, którzy gosowali
w kuryach innych (a wic gosy pluralne). Liczb posów tej

nowej kuryi oznaczono na 72, z czego na Galicy przypado
tylko 15. Tych 15 posów wybierano w 15 okrgach jedno-

mandatowych.
Reforma z rol^u 1896 nie na dugo wystarczya. Jti w

roku 1907 ogoszon zostaa nowa ustawa, zmieniajca grun-

townie sposób wyboru posów do izby, na zasadzie nie tylko

tajnoci i bezporednioci, lecz take powszechnoci i

równoci. Równo o tyle nie w peni zostaa przeprowadzon,
i poszczególne okrgi wyborcze nie równ objy liczb

ludnoci czy wyborców. Z ogólnej liczby 516 posów Galicyi

przyznano 106, tak, e zwikszy si stosunek iloci posów
galicyjskich do ogólnej liczby (20>^%).

Specyalnie tylko dla Galicyi utworzya ustawa dwo-

jakiego rodzaju okrgi wyborcze: jedno- i dwumandatowe,
oraz wprowadzia w drugiej kategoryi mandatów nieuznan
co do innych krajów monarchii zasad wyborów proporcyonal-

nych. Utworzono mianowicie w Galicyi 34 okrgi wyborcze

miejskie, z których kady wybiera! wikszoci absolutn

jednego posa; Lwów podzielono na 7 okrgów, Kraków na 5,

piciu miastom przyznano po jednym mandacie, za inne

okrgi potworzono tak, i po kilka miast i miasteczek po-

czono w jeden okrg, a nawet — w wschodniej czci
kraju — pododawano do miast i wsie. Obok tych okrgów
miejskich utworzono 36 okrgów wyborczych wiejskich, do

których zaliczono i szereg miasteczek najmniejszych. Kady
z tych okrgów obj 2—8 powiatów sdowych; zwaszcza w
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wschodniej czci kraju do niektórych okrgów wyborczych
dla wzmocnienia w nich wikszoci lub mniejszoci przy-

dzielono wsie z innych powiatów. W zachodniej czci kraju
okrgi utworzono mniejsze co do iloci ludnoci, ni
w wschodniej. Kademu z tych okrgów przyznano po 2
mandaty. T^ch dwóch posów wybiera kady okrg na
podstawie zasady proporcyonalnoci, przeprowadzonej zre-

szt w do prymitywny sposób. Kady wyborca mia tylko

jeden gos; wybranymi byli ci dwaj kandydaci, z których
jeden dosta wicej ni poow wszystkich oddanych gosów
(pose wikszoci), a drugi wicej ni jedn czwart (kandydat
mniejszoci). W razie jeli jeden z kandydatów otrzyma
wicej ni poow gosów, a z reszty kandydatów aden nie

dosign jednej czwartej, nastpowa wybór cilejszy na
ten drugi mandat. Jeli za przy pierwszym wyborze gosy
si tak rozstrzeliy, i aden kandydat nie dosta potrzebnej

wikszoci poowy gosów, nastpowa wybór ponowny; do-

piero w razie, gdy i to gosowanie nie doprowadzio do re-

zultatu wskutek takiego' samego rozbicia gosów, przychodzik)

do wyboru cilejszego midzy trzema kandydatami, którzy

najwicej otrzymali gosów, i wybranymi zostawali ci dwaj,

którzy dostali wzgldnie najwysze iloci gosów.

System ten wprowadzono dla zabezpieczenia w za-

chodniej czci kraju mniejszoci politycznych, za w wscho-

dniej mniejszoci narodowych (polskich); w ten sposób za-

bezpieczajc mandaty polskie w wschodniej Galicyi, równo-

czenie przeprowadzono niejako podzia na mandaty polskie

i ruskie. Ilo te posów ruskich w izbie posów wzrosa
bardzo znacznie, bo do cyfry 30. Cho wic ilo mandatów
Galicyi procentowo nieco wzrosa, przez zapewnienie tak

znacznej iloci z poród tych mandatów Rusinom ilo pol-

skich mandatów znacznie spada.

$^ ^^ 5S^
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11. Równouprawnienie stanów. Uwaszczenie wocian.

Literatura: Kalinka, Galicya i Kraków; Zyhlikiewicz,
Indemnizacya, Kopff, Urzdzenie wocian; Mises, Die Entwicklung;
Kleczyski, O propinacyi; Balzer, Historya ustroju Au^ryi § 74.

Jedn z gównych ceeh nowoytnego pastwa konsty-
tucyjnego jest zasada równoci wszystkich, którzy tworz
spoeczestwo, bez wzgldu na stan, religi, czy narodowo.
Te zasady znajduj si w wszystkich konstytucyach austryar
ckich. Konstytucya z r. 1848 wyranie postanawiaa, i
wobec ustawy s wszyscy równi, e wszyscy na równi po-
nosz obowizek suby wojskowej i pac podatki, tym-
samym podlegaj sdom, kady moe naby nieruchomoci,
wykonywa, jaki chce rodzaj zarobkowania, piastowa
wszelkie urzdy i godnoci. Konstytucya z r. 1849, powta-
rzajc przepisy o równoci wobec prawa i sdu, o swobodzie
zarobkowania i nabywania nieruchomoci i monoci osi-
gania publicznych urzdów, dodawaa nadto, i znosi si
wszelkie ograniczenia wolnoci osoby, a wic poddastwo.

Przepisy te o równoci, t. j. o usuniciu rónic stanowych,

utrzymane zostay wyranie przy cofniciu konstytucyi w r.

1851, stay si wic trwaym nabytkiem ju z tego pierwszego

krótkiego okresu konstytucyjnego. Powtórzya wszystkie te

zasady take i ustawa zasadnicza o prawach obywateli z

21 grudnia 1867 r.

Zrównane zatem zostay zasadniczo stany, a raczej

podzia ten zosta zupenie usunity. Od tego czasu moe
by mowa tylko o zawodach lub warstwach spoecznych, lecz

nie o stanach, rónicych si prawnem swojem stanowiskiem.

Szlachectwo utrzymao si, ale jako wycznie honorowy
tytu, bez znaczenia dla prawa.

Ograniczenia jednak co do ydów jeszcze czas jaki

pozostay, a tylko utrzymano prawa tymczasem przez ydów
nabyte co do ziemi i domów. Dopiero w r. 1859 i 1860

rozporzdzeniami usunito ograniczenia, przyznano ydom
wolno wyboru zawodu i nabywania nieruchomoci. Dla

Galicyi jednak specyalnie przepisano, i nieruchomoci mog
nabywa tylko ydzi, którzy ukoczyli nisze gimnazyum lub
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podobny zakad naukowy. Reszt ogranicze usuna kon-
stytucya z r. 1867 i ustawa krajowa z r. 1868, która dopucia
bez ograniczenia ydów do udziau w samorzdzie.

Uwaszczenie wocian. Porównanie praw
stanów w czci ju przygotowywa okres poprzedni, a to

przez pozbawienie przywilejów stanów wyszycli, szlacity

specyalnie. Polska szlacita stracia swoje dawne przywileje

ju w duej mierze przy przejciu Galicyi pod rzdy austrya<?-

kie; nietykalno osoby i wasnoci miay przywróci kon-
stytucye, ale ju jako prawo ogóu spoeczestwa; nie utrzy-

maa dawnej wolnoci podatkowej; rzdzio ni to prawo
cywilne czy karne, które obowizywao ogó. Jednak jeszcze

miaa szlachta swoje odrbne sdy, prawie wycznie ona
naleaa do sejmów, a w stosunku do wocian poddanycli
wykonywaa sdownictwo i czciowo wadz administra-

cyjn.
Te wszystkie anomalie musiay by usunite; rezultatem

przyjcia zasady równoci byo przeprowadzenie w latach

jiastpnych reformy ustroju sejmowego, administracyi i sdo-
wnictwa, a nieco póniej i organizacyi samorzdu. W ten

sposób usunito take i podporzdkowanie czci ludnoci
wocian w stosunku do szlachty, zniesiono wic przez reform
administracyi i sdownictwa stosunek poddaczy.

W cisej jednak cznoci z poddastwem pozostawa
stosunek wocian do szlachty co si tyczy zobowiza do
ciarów i wiadcze na rzecz szlachty przez tych, którzy

siedzieli na gruncie, bdcym wasnoci szlachty. Trzeba

byo ten stosunek uregulowa, by w peni przeprowadzi
reform, a to przez nadanie wasnoci ziemi, uprawianej przez

wocian, na rzecz tyche; oczywicie z chwil przyznania im
wasnoci, czyli z uwaszczeniem, gasn musiay wszelkie

ciary i wiadczenia, zwaszcza — najwaniejsza z nich —
robocizna (paszczyzna).

Cho dopiero konstytucya z r. 1849 wyranie orzekaa,

i wszelkie powinnoci, cice na nieruchomociach z tytuu
zwizku poddaczego, s wykupne i zakazaa na przyszo
ich powstawania — podobnie powtórzya to póniej i kon-

stytucya z r. 1867, — ju przedtem, w r. 1848, zajto si
uregulowaniem tej sprawy.
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Nie mona byo zaatwi jej przez proste przyznanie

wasnoci wocianom, gdy czynsze, daniny, robocizny i t. d.,

które szy na rzecz waciciela-szlaclicica, stanowiy cz
skadow jego majtku, byoby to wic konfiskat jego ma-
jtku. Z drugiej strony zniesienie tych powinnoci
podkopaoby zupenie gospodark roln. Trudno t rozwi-
zano w Austryi inaczej, ni w pruskiej dzielnicy, a to wicej
na korzy wocian. Przyznano wocianom w peni wa-
sno gruntów, które uprawiali, za to wacicielom ich dano
wynagrodzenie, t. zw. indemnizacy.

Uwaszczenie wocian zostao przeprowadzone w mo-
narchii austryackiej najwczeniej w Galicyi. Tu silny

rozwin si ruch za uwaszczeniem wprost przez szlacht;

zwrócono si z petycy w tej sprawie i z adresem wprost do
cesarza. Równoczenie utworzona wówczas we Lwowie „rada

narodowa" wzywaa, nakazywaa wprost uwaszczenie.

Wtedy rzd, by uprzedzi wypadki, ju 17 kwietnia 1848 r.

zarzdzi ogoszenie o zniesieniu wszelkich robót i wiadcze
poddaczych, co gubernator Galicyi publikowa 22 kwietnia

z moc obowizujc od 15 maja 1848 r.; kwesty indemniza-

cyi, jak i uregulowania serwitutów chopskich, miano póniej

uregulowa, jednak ju wówczas zdecydowano, i indemniza-

cy pokryje pastwo. Dokadniejsze przepisy zawarte zostay

w patencie, ogoszonym 14 maja 1848 r., który datowany

by z 17 kwietnia. Uwaszczenie objo tak wocian-rolników,

jak chaupników i komorników; uwolniono jednak take i

wacicieli dominiów od zobowiza, które poprzednio na nich

ciyy w stosunku do wocian na rzecz wocian czy pa-
stwa, a wic od dawania zapomóg poddanym, potrzebujcym

pomocy, zastpowania ich w sporach prawnych, cigania po-

datków wociaskich, pokrywania kosztów rekrutacyi i

innych drobniejszych. Z chwil przeprowadzenia nowego
urzdzenia wadz administracyjnych i sdowych miay
odpa i te funkcye administracyjne i sdowe, które ciyy
na dominiach. Za to suma, jak mia dosta kady z waci-
cieli gruntowych tytuem wynagrodzenia, miaa by zmniej-

szona o jedn trzeci tytuem wyrównania tych ciarów
pana wsi, które teraz z niego zdjto. Pozostawiono na razie

serwituty wociaskie, nakazano jednak wynagradzanie za
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nie dominiów przez wocian; w razie gdyby do okrelenia
tego wynagrodzenia nie przyszo w drodze umowy, miaa o
niem rozstrzyga wadza. Warto tycli serwitutów, wzgl-
dnie wynagrodzenie za nie przez wocian zapacone, miao
by potrcone z sumy indemnizacyjnej. Nadto jeszcze z po-
zostaej sumy miano potrci 5% i dopiero tak obliczon
reszt wypaci.

Ustaw pastwow uregulowano kwesty uwaszczenia
dopiero nieco póniej, bo wydano tak ustaw 7 wrzenia
1848 r.; mniejwicej zgodna ona bya z tem, co ju zarzdzono
w patencie z 17 kwietnia dla Galicyi. Rozwinicie tej ustawy
nastpio w patencie z 4 marca 1849 r., który jednak nie mia
mie zastosowania do Galicyi; dla niej wydano osobny patent
15 sierpnia 1849 r.; patent za z 25 wrzenia 1850 r. naka-
zywa utworzenie — i dla Galicyi — funduszu indemniza-
cyjnego, oraz zawiera zasady co do postpowania indemni-
zacyjnego.

Midzy ustaw z r. 1848 a poprzednim patentem dla

Galicyi zachodzia ta sprzeczno, i wedug ustawy koszty
indemnizacyi miano pokry w ten sposób, e do pokrycia
potrzeb funduszów indemnizacyjnych, które utworzono w
kadym kraju z osobna, w poowie miay si przyczynia
kraje, w poowie za sami uwaszczeni, na których naoono
stae roczne spaty przez lat 20 (t. j. po 5% rocznie z sum,

jakie na nich wypaday). W patencie z 17 kwietnia 1848 r.

nie byo mowy o adnych zobowizaniach wocian; w Galicyi

wic
.
(poza tem Austryi tylko jeszcze na Bukowinie) cay

ciar indemnizacyi spad wycznie na fundusz publiczny.

Kwestya jednak powstaa sporna, kto ma t kwot pokry,
czy pastwo tylko, jak to postanawia patent, czy te kraj,

jak miao by wedug ustawy ogólnej. Prowizorycznie na

razie zaatwiono t kwesty, definitywnie za dopiero po

^^ dugich pertraktacyach w ustawie z r. 1890, opartej na

^umowie pastwa z krajem; czciowo przecie ciar ten

^Bprzerzucono na kraj. W Galicyi te patentem z 29 pa-
^Hdzieraika 1853 nie jeden, ale trzy utworzono fundusze in-

^demnizacyjne: dla Galicyi wschodniej, zachodniej i dla W.
^Ksistwa Krakowskiego. Do funduszów tych widyway
l^specyalne dodatki do podatków, mniejsze w W. Ksistwie
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Krakowskiem, gdy ze wzgldu na poprzednio przeprowa-
dzone za wolnego miasta reformy mniejsze tu byy potrzebne
kwoty.

Ca cik prac przeprowadzenia oszacowa i obli-

czenia indemnizacyi ukoczono do pocztków 1857 r. Znie-

sienie serwitutów przeprowadzono przez osobny patent w r.

1853. Dalej jednak pozostao jeszcze jedno prawo z dawnych
praw dominiów: prawo propinacyi, którego przy uwaszczeniu
nie tknito. T spraw ureguloway dopiero ustawy krajowe
z lat 1875, 1877 i 1889 r.; prawo propinacyi dominiów znie-

siono równie za wynagrodzeniem. Przejmowa je jednak na
okrelony czas kraj, by przez dochody z niego pokry wy-
datki funduszu propinacyjnego. Zgaso ono ostatecznie

dopiero z kocem roku 1910.

12. Sejm krajowy.

Literatura: Starzyski, Udzia rektorów; Tene, Sejmowa
reforma; Mochnacki, Dr. Kaiserfeld; Piat, O kompetencyi ustawo-
dawczej; Starzyski, Najnowsze zapatrywania; Rutowski, Kompe-
tencya; Starzyski, Rozszerzenie autonomii; Tene, Nowy regulamin;
Dubanowicz, Kompetencya; Krzyanowski, Krajowe budety;
Bienaime, La diet; Balzer, Historya ustroju Austryi § 69.

Ruch reformy pastwa nie odrazu zaj si kwesty
sejmów. Konstytucya z r. 1848 utrzymywaa na razie stany

prowincyonalne „dla strzeenia interesów prowincyonalnych",

przewidywaa jednak, i sejm wemie pod rozwag zbadanie

i ocenienie potrzebnych zmian w urzdzeniach stanów, a to

na podstawie projektów samyche stanów. Widoczna, e nie

zdawano sobie spraw ze znaczenia, jakie miayby zaj
sejmy w ustroju zreformowanej monarchii. Dopiero w pro-

jekcie konstytucyi, uoonym przez kromierysk konsty-

tuant, chciano szerszy zakres dziaania przyzna sejmom
fwszczególnych krajów. Nowa konstytucya z r. 1849, cho
ju zaja si spraw organizacyi sejmów, jednake przyzna-

waa ciasny zakres sprawom krajowym, które do ich kompe-
tencyi miay nalee; zaliczya do nich: 1) sprawy kultury

krajowej, budowli wykonanych z fimduszów krajowych, krajo-

wych zakadów dobroczynnych, budet i kontrol rachunków z
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dochodów i wydatków krajowych; 2) blisze zarzdzenia w
granicach ustaw pastwowych co do spraw gminnych,
kociehiych, szkolnych, oraz podwód, zaopatrzenia i kwate-
runku wojska; 3) sprawy, które ewentualnie ustawy pa-
stwowe przeka sejmowi do zaatwienia; zastrzega wyranie
i wszystkie inne sprawy nalee bd do kompetencyi sejmu
pastwowego (parlamentu). Ustawy m,iay dochodzi do skutku
a zgod sejmu i cesarza; tu wic ju wyranie postawiono
sejmy krajowe co do ustawodawstwa obok sejmu pastwowego
w charakterze równorzdnej wadzy. O ustroju sejmów kon-
fitytucya przepisywaa jedynie, e wybory posów maj by
bezporednie; zreszt organizacy sejmów miay przepisa
osobne konstytucye krajowe. Tak ordynacy wyda rzd
dla Galicyi w r. 1850, a równoczenie ogosi i ordynacy
wyborcz. W ordynacyi sejmowej nie jeden dla Galicyi

utworzono sejm, ale — w zwizku z podziaem kraju, który
wówczas chciano przeprowadzi, na trzy okrgi: lwowski
krakowski i stanisawowski, — trzy odrbne sejmy, dla

kadego okrgu z osobna, pod nazw kuryi sejmowych, a to

mimo tego, e w konstytucyi, co take powtórzono w ordy-

nacyi krajowej, caa Galicya z W. Ksistwem Krakowskiem
i Ksistwami: Owicimiem i Zatorem miaa stanowi jeden

kraj koronny. Kurye te miay si skada z 50 (lwowska),

58 (krakowska) i 42 (stanisawowska) posów. Wybory do-

konywa si miay do kadej z tych kuryi w trzech klasach.

Pierwsz klas stanowili najwyej opodatkowani, mianowicie

paccy przynajmniej 500 fi. m. konw. podatków bezpore-
dnich; wybiera oni mieli w kuiyi lwowskiej 11, w krakow-
skiej 14, w stanisawowskiej 10 posów. Drug klas stano-

wiy oznaczone w ordynacyi miasta, w których prawo wyboru
przyznano paccym 10 (wzgldnie w Krakowie 15) fi. m. k.

podatków bezporednich, lub tym, co mieli przyznane na
podstawie c-enzusu t. zw. inteligencyi prawo gosowania w
gminie; mieli wybiera 11, 9, wzgldnie 8 posów. Takich

miast byo w okrgu lwowskim 15, w krakowskim 22, w
stanisawowskim 14. Trzeci grup stanowiy wszystkie inne

miejscowoci (t. zw. klasa gmin wiejskich); prawo gosowania
mieli w nich mie oj^acajcy podatku przynajmniej 5 fi. m.

konw., jak równie ci, co posiadali cenzus t, zw. inteligencyi.
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Wybiera miano w lwowskiej i krakowskiej kuryi po 28
posów, w stanisawowskiej 24. Wybory odbywa si miay
w okrgaci wyborczyci; w pierwszej klasie okrgi zJoone z

kilku powiatów wybiera miay po 3—4 posów, w miastach
okrg kady jednego posa, tak, e wiksze miasta tworzyy
kilka okrgów wyborczych (Lwów 3, Kraków 2), mniejsze aa
czono po kilka w jeden okrg wyborczy; okrgi wyborcze
gmin wiejskich stanowiy powiaty, które wybieray 1 lub 2

posów. Posowie wybierani by mieli wedug ordynacyi na
lat 6, lecz co trzy lata miaa ustpowa poowa. Sejm kady
mia si zbiera co roku w listopadzie na cztery tygodnie, ale

móg by zwoany i na sesy nadzwyczajn w pewnych spe-

cyalnych sprawach. Jednak zwoywa mia sejm zawsze
cesarz, onby te odracza lub zamyka sesy, mógby take
rozwiza. Posiedzenia kuryi miay by jawne, to jawne
w zasadzie gosowania; przewodniczcego miaa wybiera
sobie kada kurya na lat trzy.

Kada kurya miaa wybiera do wydziau krajowego po

5 czonków, a to po jednym z osobna posowie dwóch
pierwszych klas, dwóch posowie gmin wiejskich, a jednego

caa kurya. Wydzia, skadajcy si z 15 osób, a dzielcy na
trzy oddziay wedug kuryi, mia urzdowa we Lwowie pod
kierunkiem wybranego przewodniczcego; to swoich prze-

wodniczcych wybiera sobie miay oddziay z osobna dla

wasnych narad. Do wydziau krajowego mia nalee
zwaszcza zarzd majtku i dochodów kraju— w penem jego

gronie, wzgldnie w oddziaach; wyranie zastrzeono, e
wydziaowi nie przysuguje prawo wspóudziau w ustawo-

dawstwie w sprawach krajowych.

Ordynacya w miejsce jednolitego dawniej sejmu sta-

nowego stworzya trzy odrbne sejmy dla sztucznie stwo-

rzonych nowych jednostek, okrgów rzdowych. Jednake
jasn byo rzecz, i takie rozbicie kraju na trzy czi^ci nie

da si przeprowadzi w peni, e musz by rozmaite sprawy,

które pozostan wspólnemi lub które jako wspólne wyoni
si w kraju z czasem. Stworzya wic ordynacya jeszcze

jedno takie ciao: wydzia centralny. Wydzia centrabay,

który mia si zbiera we Lwowie, skada mieli czonkowie

wydziau krajowego (w liczbie 15), oraz 18 czonków, któ-
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rych — po szeciu — wybieraaby kada kurya. Kada
kurya obradowaaby i uchwalaa z osobna; wniosek do usta-

wy, przyjty przez kury, stawaby si ustaw po uzyskaniu
sankcyi cesarskiej. W sprawaci, które -musiay by jedno-
stajnie unormowane dla caego kraju, wic miay by za-

atwione przez ustaw krajow, obradowa i uchwala miay
z osobna wszystkie trzy kurye; zgodne uchway sanl^cyono-
waby cesarz jako ustaw krajowe. Jeliby jednak do zgody
nie doszo, wtedy na danie dwóch kuryi miaa si odby
rozprawa w wydziale centralnym, któryby wikszoci go-
sów powzi decyzy. Taka uchwaa po uzyskaniu sankcyi
stawaaby si ustaw krajow.

Caa ta niefortunna organizacya sejmowa, rozbijajca
jedno Galicyi, osabiajca wic jej znaczenie jako kraju

koronnego i jako jednostki, majcej historycznie ugruntowan
odrbno, nie wesza zgoa w ycie wskutk cofnicia w r.

1851 caej konstytucyi, której ordynacya bya niejako czci
skadow, i kurye ani razu si nie zebray. Sejmu nie miaa
mie Galicya jeszcze przez cay lat dziesitek.

Urzdzony zosta sejm ostatecznie dopiero przez statut

krajowy i ordjmacy wyborcz w r. 1861. Liczb czonków
sejmu okrelono na 150; podniosa si ona nastpnie do 161

pod koniec istnienia tego sejmu. W skad sejmu zaliczy

, statut pewne osoby, którym prawo zasiadania przyzna z

racyi zajmowanego przez nie stanowiska. Tych czonków
sejmu, majcych gosy wirylne, liczy sejm wedug statutu

z r. 1861 dziesiciu, siedmiu duchownych, a dwóch wieckich;

duchownymi wirylistami byli: arcybiskupi i biskupi trzech

brzdków: rzymsko-katolickiego (arcybiskup lwowski, bi-

upi przemyski i tarnowski), grecko-katolickiego (arcybi-

up lwowski, biskupi przemyski i stanisawowski), oraz

iasko-katolickiego (arcybiskup ormiaski), wieckimi za
którzy obu uniwersytetów krajowych, krakowskiego i

owskiego. Liczb wirylistów powikszono w r. 1866 przez

Tzyznanie miejsca w sejmie biskupowi krakowskiemu, w r.

1896 za przez zapewnienie gosów wirylnych rektorowi po-

litechniki lwowskiej i prezesowi Akademii umiejtnoci w
Krakowie.

Historya uBtroju Polski w zarysie. Tom IV. 14
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Posów miano wybiera wedug statutu w liczbie 141 w
czterech klasach, pospolicie kuryami zwanych; podstaw
utworzenia klas tych bya zasada reprezentacyi interesów
rolnictwa z rozrónieniem rolników wielkich i maych, oraz
handlu i przemysu, skupiajcych si po miastach. Klasy te

otrzymay nazwy: wielkiej posiadoci ziemskiej, czyli, jak
si zwykle mówio, wielkiej wasnoci, gmin wiejskich, czyli—
wedug zwyczajnego okrelenia — maej wasnoci, miast i

izb handlowych i przemysowych.
Klasa wielkiej wasnoci otrzymaa 44 mandaty poselskie.

Posów wybierano w tej klasie bezporednio w 16 obwodach,
z których kady skada si z kilku powiatów, tak, e na
okrg (obwód) wyborczy przypadao 1—6 posów; kady wy-
borca gosowa na tylu posów, ilu okrg wybiera. Prawo
wyborcze czynne w tej klasie przyznano wacicielom dóbr
tabularnych, o ile z nich pacili przynajmniej 100 zr. podat-
ków realnych.

Najwiksz ilo posów, bo 74, otrzymaa klasa maej
wasnoci; do klasy tej zaliczono nie tylko gminy wiejskie,

jakby z nazwy wynikao, ale take mniejsze miasteczka,

wszystkie poza temi, które naleay do klasy miast; tu goso-
wali te i osiedli na obszarach dworskich, którzy nie mieli

prawa gosu w pierwszej klasie. Prawo czynne wyborcze tak

okrelono, i przyznano je dwom trzecim czciom z poród
tych, którzy mieli prawo czynne gosowania w gminie na

podstawie opacania podatków bezporednich, a to zaczy-

najc liczy te dwie trzecie od najwyej opodatkowanych
oraz — bez wzgldu na ten cenzus podatkowy — tym, którz>

mieli to prawo w gminach na zasadzie wyszego wyksztal

ceni (t. zw. cenzus inteligencyi: duchowni, urzdnicy i

nauczyciele publiczni, majcy stopie akademicki doktora

i t. d.). Drobne tylko zmiany przeprowadzono póniej co do

przyznania prawa gosu w tej kuryi, nieistotne; przewag*

zapewniay te przepisy w tej klasie ludnoci zamoniejszo i

zwaszcza wic samoistnym gospodarzom wiejskim.

Jedynie w tej kuryi zaprowadzono wybory poredi.it .

sejm nie skorzysta z przyznanego mu prawa wprowadzenia

w niej wyborów bezporednich. Uprawnieni do gosowania

w gminie wiejskiej, czy miejskiej, wybierali jako t. zw.

m
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prawyborcy wyborców (po 1 na 500 prawyborców); wyboru
posa dokonywali ci wyborcy, do którycti doczano posia-
daczy dóbr tabularnyci, którzy nie opacali przynajmniej
100 fi. podatku. Ci ostatni mieli wic tu gosy wirylne, i to
bez wzgldu na wielko obszaru dworskiego, jaki posiadali;

poniewa obszary ulegay podziaom, wic by zapobiedz temu,
e najdrobniejsze nawet czci daway prawo gosu wirylnego,
ograniczono w r. 1887 to prawo tylko do tych posiadaczy
dóbr tabularnych, którzy pacili conajmniej 25 fi. podatków
realnych. Posów z tej klasy wybierano w 74 okrgach wy-
borczych, tak, e kady taki okrg, skadajcy si z 2—4 po-

wiatów sdowo-administracyjnych, wybiera jednego posa;
w r. 1884 przeprowadzono zmian tak, i kady powiat poli-

tyczny (a byo ich wanie 74) mia odtd wybiera 1 posa.
Kurya miejska wybieraa pierwotnie 23 posów, a to tak,

i Lwów wybiera 4, Kraków 3, a 13 wikszych miast po
jednym pole; kade miasto tworzyo osobny okrg wyborczy.
W r. 1896 dodano 2 posów dla Lwowa i 1 dla Krakowa, w r.

1900 przyznano jeszcze 5 mandatów nowych dla 10 dalszych

miast, które po 2 utworzyy okrgi wyborcze. Wszystkie inne

miasta gosoway w kuryi maej wasnoci. Prawo goso-
wania mieli w klasie tej równie, jak w gminach, nalecy do
pierwszych dwóch trzecich czci z poród tych, którzy na
podstawie pacenia podatków bezporednich mieli przyznane

prawo gosu w gminie, wzgldnie — bez wzgldu na cenzus

podatkowy — naleeli do t. zw. inteligencyi. Drobne te tylko

pod wzgldem prawa czynnego wyboru przeprowadzono

póniej modyfikacye.

Wreszcie osobn klas utworzyy 3 izby handlowe i

przemysowe, we Lwowie, Krakowie i Brodach, wysyajce
po jednym pole, którego wybieray wedug tych przepisów,

1^^ swego prezesa.

^K Wybory we wszystkich klasach byy jawne.

^B Dopiero w r. 1914 przysza do skutku gruntowna reforma

^Kadu sejmu krajowego, a to po dugich, cikich roko-

^Bfiiniach. Sankcyonowana ju, z powodu wybuchu wojny nie

wesza ona jednak jeszcze w ycie. Cel tej reformy by dwo-

jaki. Wobec rozszerzenia prawa gosowania do izby posów,

prowadzenia gosowania powszechnego do niej, stao si

14*
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rzecz nieuniknion rozszerzy take i prawo gosowania do
sejmu; to jedno byo zadanie reformy. Wobec stanowiska
rzdu jednak, ctio miano powikszy znacznie liczb wy-
borców, miay si odbywa nadal wybory na podstawie za-

sady reprezentacyi interesów^ wic pozosta kurye. Po-
godzono te dwie zasady wytyczne w taki sposób, i z jednej

strony wzmocniono klas miast, której dano nazw cenzuso-
wej, przez zaliczenie do niej wikszej (iloci miast i po-
wikszenie iloci posów, powikszono ilo posów izb

handlowych i stworzono now — drobn zreszt — klas
stowarzysze przemysowych, z drugiej za strony, i utwo-
rzono now powszechn klas miast z prawem gosowania
powszechnem i wprowadzono równie powszechne prawo
gosowania w klasie gmin wiejskich, znacznie wiksz iloci
posów wyposaonej.

Drugim celem reformy byo powikszenie iloci man-
datów dla ludnoci ruskiej, poczone z zabezpieczeniem
tyche mandatów. W tym celu niektórym okrgom wy-
borczym klasy gmin wiejskich przyznano po 2 posów, dla

wikszoci i mniejszoci narodowych, to znowu zabezpieczono

wybór posów ruskich, wzgldnie polskich, przez zaprowa-

dzenie katastru narodowego, t. zn. i bd w obrbie caej
klasy (klasa wielkiej wasnoci) wyczono wyborców
mniejszoci i stworzono dla niej osobny okrg wyborczy, bd
w poszczególnych okrgach (obie klasy miast, klasa gmin
wiejskich) powyczano mniejszoci narodowe i albo z nich

utworzono odrbne okrgi, albo te poprzydzielano wyborców
do innych najbliszych okrgów teje narodowoci, lub naro-

dowo mieszanych.

Ze wzgldu na ch rozdziau narodowociowego, za-

bezpieczenie mandatów ruskich i usunicie tar narodowocio-
wych przy wyborach, jak równie ze wzgldu na rónorodn*

interesy partyjne, które trzeba byo uwzgldnia, by doprt^

wadzi do uchwalenia reformy, przyja ustawa rónorodn
zasady, które obok siebie uwzgldnia, nieraz w tej samt

klasie nawet dla rónych okrgów wyborczych, zasady, któr

zwyczajnie si gdzieindziej wykluczaj (okrgi jedno- i kilku

mandatowe, system wikszoci absolutnej i system proporcy*

nalnych wyborów w formie zreszt bardzo nierozwinitej
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zasada pluralnoci, w jednej klasie jednak tylko przyjta,
gosowanie na podstawie katastru narodowego). Nowa ta

ordynacya wyborcza przedstawia si te jako chyba najza-

wilsza, jak gdzie kiedykolwiek wydano.
Ogólna ilo czonków sejmu wzrosa z 161 do 227, z

czego 61 przypado na Rusinów, t. j. 3 na wirylistów ruskich,

a 58 na posów ruskiej narodowoci.
Liczba poprzednia 12 wirylistów zostaa utrzymana bez

adnej zmiany; zastrzeono jednak, i wchodz do sejmu
rektorzy kadoczenie istniejcych uniwersytetów, moga
wic liczba wirylistów ewentualnie wzrosn.

Kuryi wielkiej wasnoci przyznano jeden mandat wicej
(t. j. czterdziesty pity), a to jako mandat ruski, tak by
wszyscy Rusini z tej kuryi z caego kraju tworzyli dla wyboru
tego posa jeden okrg wyborczy. Okrgów wyborczych
utrzymano dalej 16 z rón iloci — od 1 do 6 — wybiera-

nych posów. Kady wyborca gosowa miaby, jak dawniej,

na tylu posów, ilu okrg ma wysa. Wobec powikszenia
ogólnej liczby posów sejmu ta kurya wic stracia.

Prawo czynne wyborcze utrzymano z tym dodatkiem, i
przynajmniej % podatków realnych, opacanych przez

waciciela tabularnego, musiao przypada na podatek
gruntowy.

Prawie te bez zmiany utrzymano poprzednie przepisy

co do uprawnienia w gosowaniu w klasie miast, któr ozna-

czono nazw klasy cenzusowej miast. Do tej kuryi zaliczono

jednak zamiast 25 miast znacznie wiksz ich ilo; dodano
te do niektórych okrgów take pewne wsie, zwaszcza
bdce przedmieciami miast, a to bd ze wzgldu na cha-

rakter tych miejscowoci jako waciwie miejskich, bd ze

wzgldów narodowociowych. Ludno rusk w miastach

wschodniej Galicyi wyczono na podstawie katastru w
osobne okrgi jedno-mandatowe; takich okrgów utwo-

rzono 6, wic tylu miao by i posów ruskich. Reszta

ludnoci tych miast poza t, która odpada do okrgów kata-

stralnych, wybiera miaa 40 posów, a to w ten sposób, i
Lwów mia ich wybiera jako jeden okrg wyborczy 8 (obok

1 ruskiego), to jako jeden okrg wyborczy Kraków 6, za
pi okrgów miejskich po 2 posów; inne okrgi byy jedno-
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mandatowe, a to tak uoone, i jedno lub kilka tworzyo
jeden okrg, a wyjtkowo jedno miasto Tarnów podzielono

terytoryalnie na dwa okrgi, kady jednomandatowy. W tych

okrgaci, które wybiera miay po 2 posów, gosowa mieli

wyborcy albo na 2 posów (w 2 okrgach), albo te kady
tylko na jednego (w 3 okrgach); w tym drugim wypadku
wybranymi byliby dwaj, z których kady dostaby przy-

najmniej 30% gosów, a obaj razem przynajmniej 70% (zasada

reprezentacyi mniejszoci).

Nowej klasie t. zw. powszechnej miast przyznano 12 man-
datów, z tego 3 mandaty z miast wschodniej Galicyi wyborcom
narodowoci ruskiej, a to wyczonym w osobne okrgi na
podstawie katastru narodowego. Wszystkie okrgi utworzono
jako jednomandatowe; skaday si one z wikszej iloci

miast, z wyjtkiem Lwowa i Krakowa, z których utworzono

po 2 okrgi jednomandatowe. Prawo gosowania przyznano

w tej kuryi wszystkim penoletnim mczyznom, choby mieli

prawo gosu i w kuryi cenzusowej miast.

Nie zmieniono nic prócz liczby posów w klasie izb

handlowych; izba krakowska i lwowska dostay po 2 man-
daty, izba brodzka zachowaa jeden mandat.

Now bya klasa stowarzysze przemysowych w Lwowie
i Krakowie. Dostaa ona 2 mandaty, po jednym dla lwow-

skiego i krakowskiego okrgu wyborczego. Wybory dokony-

wa si miay w niej porednio, mianowicie czonkowit^

kadego ze stowarzysze, które tu zaliczono, mieli wybiera (

jako prawyborcy wyborców, a to w iloci jednego na 10, ni^

mniej jednak jak 2, a nie wicej jak 5 od stowarzyszenia.

Miasta, nie zaliczone do klas miast, wybiera miay w
klasie gmin wiejskich; a e liczba wyborców tych miasteczek

w stosunku do wyborców ze wsi bya bardzo nieznaczn.i

miasteczka te zostay by w tej masie wociaskiej zupeni

utopione, zreszt bez szkody jakiej dla reprezentacyi lu-

dnoci miejskiej, gdy miejscowoci to bez znaczenia handl<»-

wego czy przemysowego. Reprezentantami interesóv

miejskich w sejmie byliby wic przedewszystkiem posowi*

z czterech ostatnio omówionych klas w liczbie cznej ('.

(w tein 9 posów ruskicli); liczb v/a\v\u posów miejskich ^

stosunku do poprzedniego ^(anu rzeczy powikszono
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bezwzgldnie i wzgldnie (cho w mniejszym stopniu) w sto-

sunku do innych klas, zupenie susznie ze wzgldu na coraz

wzmagajce si znaczenie miast nie tylko pod wzgldem
handlowym i przemysowym, ale — i to moe przedewszy-
stkiem — pod wzgldem kultury kraju, gdy przewodnictwo
duchowe w stosunku do poprzedniego stanu przenioso si ze

wsi^do miast, skupiajcych warstw t. zw. inteligencyi.

Kurya gmin wiejskich otrzymaa mandatów 105, naj-

silniej wic j wzmocniono. Z tych mandatów zapewniono
na rzecz Rusinów 48, a to w ten sposób, i utworzono 33
jednomandatowych okrgów z wyczeniem wyborców pol-

skich, 1 okrg oparty na katastrze narodowym, obejmujcy
wyborców ruskich z okrgów wyborczych prawie wycznie
polskich, za w 14 okrgach dwumandatowych zapewniono
wyborcom ruskim po jednym mandacie przez wprowadzenie
zasady, i kady wyborca oddaje gos tylko na jednego posa,
a za wybranych uwaa naley tych dwóch, którzy dostan
ponad 30% gosów, o ile obaj razem bd mieli gosów ponad
70% (zasada reprezentacyi mniejszoci). Inne okrgi wy-
borcze w liczbie 57 utworzono wszystkie jednomandatowe; wy-
borców ruskich z nich powyczano (w 12 powiatach), o ile

to byy okrgi prawie zupenie polskie, za wyborców pol-

skich z okrgów przewanie ruskich, gdzieby wic mandatu
mniejszoci nie mogli uzyska, albo poprzydzielano do (6)

okrgów mieszanych dwumandatowych dla powikszenia w
nich mniejszoci polskiej, albo te poczono w osobne (7)

okrgi wyborcze na podstawie katastru narodowego; czysto

polskich okrgów jednomandatowych utworzono wic 24,

wszystkich mandatów polskich 57. Ustawa zniosa w tej

klasie wybory porednie, prawo za gosowania przyznaa
wszystkim penoletnim mczyznom. Za to jednak wpro-
wadzia ordynacya wyborcza — tylko w tej klasie — zasad
gosowania pluralnego, a to w ten sposób, i przyznano drugi

gos tym z wyborców, którzy 1) opacajc jakiekolwiek po-

datki bezporednie nale do pierwszych dwóch czci z

poród tych opacajcych, poczynajc od najwyej opo-

datkowanego, lub te 2) maj wysze wyksztacenie (cenzus

inteligencyi taki sam, jaki w kuryi cenzusowej miast

uprawnia do gosu); wyczono od drugiego gosu tylko tych.
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którzy mieli gos w klasie wielkiej posiadoci lub w jednej z

klas miejskich.

We wszystkich klasach wprowadzono w przeciwiestwie
do poprzedniej zasady wybory tajne. Postanowieniom o
skadzie posów zapewni starano si znaczn trwao przez

zastrzeenia co do potrzebnej wysoko kwalifikowanej wik-
szoci do ewentualnej ich zmiany, gównie dla zabezpieczenia

przepisów co do ustosunkowania narodowych si w sejmie

oraz dalszego istnienia kuryi wikszej wasnoci.
Caa ta reforma nie miaa ju wej w ycie. Po sankcyo-

nowaniu reformy z r. 1914 rozwizany zosta sejm; na nowej
podstawie ju nie zosta zwoany.

Prawo bierne wyborcze przyznano w statucie z r. 1861
tym wszystkim, którzy mieli prawo czynne wyborcze w której-

kolwiek kuryi, z zastrzeeniem jedynie, i ukoczyli lat 30.

Kady wic z wyborców móg by wybranym w którejkolwiek
kuryi. Posowie wybierani byli na lat sze.

Sejm zbiera si mia wedle statutu krajowego zwy-
czajnie co roku; musia by jednak zwoany przez cesarza,

któremu przyznano równie prawo sejm odroczy, zamkn,
wzgldnie rozwiza; w tym ostatnim wypadku zarzdzano
nowe wybory. Sejm zwyczajnie te zbiera si co roku.

Kierownictwo sejmu oddawa statut w rce marszaka
krajowego, wzgldnie jego zastpcy; mianowanie ich za-

strzeg dla cesarza, jednake ograniczonego pod tym wzgl-
dem, i wybra móg go tylko z poród czonków sejmu. Za-

stpc marszaka, którym zawsze by Polak, mianowa mo-
narcha Rusina, zwyczajnie arcybiskupa lwowskiego grecko-

katolickiego. W r. 1914 przeprowadzono zmian statutu, i
zastpców marszaka miao by dwóch, jeden polskiej, drugi

ruskiej narodowoci. Urzdy te nadawane byy na lat sze.
Marszaek otwiera sejm, naznacza dnie posiedze, prowadzi
obrady i zamyka je. Sposób obrad okreli dokadniej re-

gulamin prowizoryczny w r. 1805, nastpnie co do po\\ii\(li

iislpów modyfikowany.
Posiedzenia sejmu uznano za jawne. Dla wniosków rz-

dowych przyznano pierwszestwo; zapewniono te namiestni-

kowi, wzgldnio 10120 zastpcy, prawo dania kadej chwili

gosu. Oczy\N e gosowa oni mogli tylko, jeli byli



Sejm krajowy. Kompetencya. 217

( zonkami sejmu. Gosowania w zasadzie uznano za jawne,
z wyjtkiem wyborów, dokonywanych kartkami.

Statut krajowy z r. 1861 okreli kompetency sejmu
krajowego, specyalnie za w sposób wyczerpujcy kom-
petency w zakresie ustawodawstwa, tak i wszelkie inne

sprawy mogy by ustawodawczo regulowane tylko przez

rad pastwa. a innem stanowisku stana konstytucya z

r. 1867, która wszystkie sprawy, nie zastrzeone na rzecz

rady pastwa, pozostawia sejmom, wic i sejmowi galicyj-

skiemu. W praktyce jednak nie rozszerzyo to,, jak wyej ju
zaznaczono, kompetencyi sejmów. Po roku 1867 nie-

jednokrotnie przychodzio do kolizyi midzy sejmem jako

organem autonomii krajowej a parlamentem, który przez in-

terpretacy zwaszcza konstytucyi z r. 1867 stara si
rozszerzy zakres swego uprawnienia ustawodawczego na nie-

korzy sejmu. Niejednokrotnie si to powiodo; sejm ga-

licyjski jednak przecie w pewnej, drobnej zreszt mierze,

szersz zachowa autonomi, ni inne sejmy monarchii,

zwaszcza za w ostatnich latach w pewnych kierunkach sil-

niej j zdoa ugruntowa.
Do zakresu dziaania sejmu galicyjskiego zaliczono w

statucie z r. 1861 przedewszystkiem ustawodawstwo w spra-

wach 1) kultury krajowej, 2) publicznych budowli, których

koszty pokrywane byy przez kraj, oraz 3) zakadów do-

broczynnych, uposaonych z funduszów krajowych (szpitale,

przytuki i t. d.). W tym zakresie spraw sporo nastrczyo
sposobnoci do sporów kompetencyjnych okrelenie spraw
kultury krajowej, gównego pola ustawodawczej dziaalnoci
sejmu; chciano je w pewnym zakresie — o ile chodzio o

sprawy kultury wspólne wszystkim krajom — zatrzyma na

rzecz ustawodawstwa rady pastwa. Nadto ustawy o kul-

turze nie mogy obej si bez norm z zakresu prawa cywil-

nego i karnego; e za ustawodawstwo cywilne i karne ogólnie

zastrzeone byo dla rady pastwa, wic zaprzeczano sejmowi

prawa wydawania takich norm w ustawach tyczcych si
spraw kultury krajowej.

Pierwsz z tych kwestyi, co mianowicie rozumie przez

pojcie kultury krajowej, rozstrzygnito ostatecznie dopiero

przy przeprowadzeniu reformy wyborczej do rady pastwa
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w r. 1907; izba poselska uchwalia wówczas rezolucy, ob-
janiajc pojcie kultury krajowej jako dyrektyw dla
rzdu. W form przepisu prawnego zmienia si ta rezolucya
przez sankcyonowan w r. 1909 uchwa sejmu galicyjskiego,

która tre tej rezolucyi zawara w formie dodatku do statut^

krajowego. Na tej zasadzie nalee miay do sejmu spra^A

tyczce rolnej i lenej produkcyi (lenictwo, myliwstwo, ry-

boówstwo, chów byda, policya polowa, sprawa zwalczania
szkodników, uywanie wód, melioracye, zabudowywanie po-
tokowy górskich i t. d.), jak i ustroju agrarnego (kwestya nie-

podzielnoci gruntów, woci rentowych, specyalnego usta-

wodawstwa spadkowego, organizacyi stanu rolniczego i

leniczego, stanowiska czeladzi rolniczej i lenej, kredytu
rolniczego i t. d.).

Równoczenie usunito i drug wtpliwo, która kr-
powaa dziaalno ustawodawcz sejmu, przez przepro-

wadzenie w parlamencie w r. 1907 zmiany ustawy zasadniczej

z roku 1867 w tym kierunku, i dodano, e w sprawach, które

na mocy statutów nale do zakresu dziaania sejmów, mog
sejmy wydawa take przepisy z dziedziny prawa karnego,

policyjnego czy cywilnego.

Obok tych spraw, które wycznie oddano w statucie

r. 1861 ustawodawstwu krajowemu, przekazano mu jeszc

take ustawodawstwo w sprawach gminnych, kocielnych
szkolnych, oraz niektórych wojskowych (dostarczenie po

wód, zaopatrzenie i kwaterowanie wojska), jednak tylko

granicach ustaw pastwowych; takie ustawy co do szkó
jak to okrelono w ustawach zasadniczych z r. 1867 — miai

si ogranicza tylko do ustalenia zasad nauczania dla szk

ludowych i gimnazyalnych. I w tej dziedzinie jednaK

ograniczono kompetency sejmu przez zastosowanie bardzo

rozcigliwego pojcia zasad. I tak w r. 1869 uchwali pn

lament ogóln ustaw co do szkó ludowych, która wchodzi

nawet w szczegóy; wskutek tego ustawy szkolne ^

licyjskie z r. 1873, w tych granicach wydane, tylko pod-

rzdnemi mogy si zaj kwestyami. Temu stanowi rzeczy,

niezgodnemu z konstytucy, zaradzia dopiero — czciom
zreszt tylko — ustawa pastwowa z r. 1883, która

specyalnie dhi Oalicyi — przyznaa kompetency w sprawach

I
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organizacyi szkó wydziaowych (wyszyci, ni ludowe)
sejmowi. Porednio przez do szerolfie granice co do tej

kwestyi zyska sejm take pewien — niezbyt znaczny jednak
— wpyw na organizacy i szkó liidowyci.

W myl konstytucyi z roku 1867 sejmowi przypado w
udziale cae ustawodawstwo w zakresie szkó realnyci, gdy
zupenie zato sejm od pocztku by pozbawiony ingerencyi

w zakresie ustawodawstwa dla uniwersytetów.

Równie i co do spraw kocielnych ograniczono kom-
petency sejmu, okrelon statutem z r. 1861. Ustawa za-

sadnicza z r. 1867 ustawodawstwo o stosunkach wyznanio-
wych zastrzega dla parlamentu, a w r. 1874 wydano ustaw
pastwow o zewntrznych stosunkach prawnych kocioa
katolickiego, która wesza w kolizy z poprzednio ogoszon
ustaw sejmow w sprawie konkurencyi kocielnej z r. 1866.

Zato konstytucya z r. 1867 oddaa sejmowi cae usta-

wodawstwo gminne, nie tylko co do rozprowadzania zasad,

jak to postanawia statut z r. 1861.

W sprawach ustawodawstwa, które zaliczono do kom-
petencyi sejmu, statut krajowy prawo inicyatywy przyzna
zarówno rzdowi, jako te wydziaowi krajowemu, oraz czon-

kom sejmu. W tym ostatnim razie wniosek najpierw musia
przej przez komisy. Przygotowania przedoe bd
sejm si domaga w formie wezwania do rzdu, bd te po-

leca je wydziaowi krajowemu lub specyalnej komisyi, do

tego wybranej; komisya taka wedug ustawy z r. 1873

obradowaa tylko w czasie trwania sejmu. Dla utworzenia

komisyi, któraby i poza sesyami obradowa moga, trzeba

byo specyalnej ustawy.

Obok udziau w ustawodawstwie przyznane zostao

sejmowi prawo obradowania i stawiania wniosków co do

ogoszonych powszechnych ustaw i zarzdze, wic co do

ustaw, które przyszy do skutku przy wspódziaaniu parla-

mentu i co do zarzdze wadz centralnych, z tem ogranicze-

iem jednak, i czyni to móg sejm ze wzgldu na szczególne

dziaywanie tych ustaw i zarzdze na dobro kraju. Przy-

znane te zostao sejmowi prawo obradowania i stawiania

wniosków w sprawie wydania powszechnych ustaw i

zarzdze, które wic. mogy wydawa centralne wadze, o ile
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ich wymagay potrzeby i dobrobyt kraju. Przyznano te
sejmowi prawo dania od wadz rzdowycli wyjanie co do
ici zarzdze. Wylconywa te prawa sejm w formie wezwa
do rzdu i interpelacyi, niekiedy — w wyjtkowyci wy-
padkacli, ze wzgldu na wano sprawy — w formie adresu

do tronu. Przyzna statut sejmowi wreszcie prawo czynienia

propozycyi w wszystkich przedmiotach, co do których rzd
wezwie jego rady. Wyranie jednak zakazano porozumie-

wania si sejmu z innymi sejmami, jak równie wydawania
przez sejm obwieszcze.

Obok autonomicznych funkcyi sejm uzyska stanowisko

wadzy samorzdnej w granicach kraju, a to bd w tej

formie, i pewne potrzeby ogólno-krajowe, jak np. co do

szkó niektórych, dróg, szpitali itd. sam zaatwia, bd te i
wykonywa nadzór jako instancya wysza w stosunku do

wadz samorzdnych niszego rzdu, gminnych i powiato-

wych, wic jako druga lub trzecia instancya. W tym zakresie

rozwija sejm dziaalno równie wan, jak jego dziaalno
ustawodawcza.

Oczywicie, i do tych funkcyi, w zakresie samorzdu
zwaszcza, niezbdne byy sejmowi prawa finansowe. W
stosunku do dawnych stanów te prawa sejmu okrelono

bardzo szeroko w statucie z r. 1861, jednake nie do szeroko

w stosunku do potrzeb kraju, rosncych — jak i w innych

krajach Austryi — bardzo szybko, gdy potrzeby kraju silnie

si podnosiy, a wzbroniono mu korzystania z pewnych róde
dochodów ze wzgldu na potrzeby pastwa, które je za

strzego dla siebie. W rozporzdzaniu majtkiem, któr>

Avedug statutu przedewszystkiem mia suy na pokryci*

wydatków kraju, ograniczono sejm przez przepis, i uchwa.i

sejmu, tyczca si pozbycia, trwaego obcienia lub za

stawienia tego majtku wymagaa do wanoci snnktyi

cesarskiej. W razie gdyby dochody z majtku kraju nie wy

starczay, móg s(\)in szuka innych róde dochodu; jednak-

sejmowi nie przygnano prawa swobodnego ustanawiania pe

datków porednich czy bezporednich, lecz jedynie praw<'

nakadania opat (z zastrzeeniem jednak sankcyi monarszej

do uchwa o opatach), i dodatków do rzdowych podatków

bezporednich. Oczywicie, i dochód z majtku nie móg
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wystarczy krajowi. Z prawa nakadania opat sejm nie do
korzysta, gównie wic pokrywa wydatki dodatkami do po-
datków bezporednich. Ale i to prawo byo ograniczone;
tylko bowiem do wysokoci 10% podatków bezporednici
wolno byo sejmowi uchwala swobodnie dodatki, powyej
za tej kwoty procentowej konieczn bya sankcya cesarska
do uchway, t. zn. zwyczajnie bya niezbdn, gdy dodatki
duo wyszej wymagay stopy procentowej. Nadto w roku
1898 sejm zrzek si na lat 10 prawa uchwalania dodatku do
wprowadzonego wówczas podatku osobistodochodowego,
a to by nie straci dla kraju pewnych ulg podatkowych oraz

czciowego oddania nadwyek z dochodów z tego podatku
na rzecz skarbu krajowego, które to korzyci przyznawaa
ustawa krajom pod tym wanie warunkiem. Po upywie lat

10 nie powzi sejm nowej takiej uchway, ale dalej w
praktyce przestrzega, by nie nakada dodatku do tego

podatku.

Budet sejmu, na rok ukadany, przedkadany by do
sankcyi cesarskiej tylko w tych ustpach, które wymagay
sankcyi, tj. wic co do uchwa dodatków ponad 10%; te

czci wic budetu przychodziy do skutku w formie ustawy,
nie czystej uchway sejmowej. W razie niemonoci uchwa-
lenia na czas budetu, sejm uchwala kilkumiesiczne prowi-

zoryum, aby uchwalony zosta budet. Ustawy nie prze-

widyway, co czyni, jeli wogóle budet nie zostanie uchwa-
lony; w tym wypadku wprawdzie wpywayby dochody z

majtku i opaty, ale nie mogyby by pobierane dodatki do
podatków. W praktyce zaradzano temu tak, i do pobierania

dodatków upowaniay wydzia krajowy albo rozporzdzenie

cesarskie (w r. 1880), albo te uchwaa samego wydziau,
zatwierdzona przez monarch (w r. 1908).

Wydzia krajowy. Statut krajowy z r. 1861 na

wo okreli stanowisko wydziau krajowego, który mia
by organem zarzdzajcym i wykonawczym reprezentacyi

kraju. Wydzia sejmowy kollegialny skada si wedug tych

postanowie z szeciu czonków pod przewodnictwem mar-

zaka, który w razie potrzeby móg mianowa z ona wy-
dziau dla siebie zastpc. Czonków wydziau — a tak samo
zastpców dla kadego z nich — wybierano na lat 6 z poród
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czonków caego sejmu w ten sposób, i jednego wybierali
posowie z klasy wielkiej wasnoci, drugiego posowie z klasy
miast i izb handlowych i przemysowych, trzeciego klasa
gmin wiejskich, trzech za cay sejm. W praktyce sejmu
przyjo si, i midzy trzema czonkami wybieranymi przez
cay sejm pomieszczano jednego Rusina. Przy zaatwianiu
spraw w wydziale marszaek gosowa na równi z czonkami
wydziau. Marszakowi przyznane byo prawo zawieszenia
uchway; w tym wypadku mia j za porednictwem namie-
stnika przedoy monarsze.

W r. 1914 przy reformie statutu krajowego zmieniono
przepisy, tyczce si skadu wydziau krajowego. Liczb jego
czonków podniesiono do omiu. Marszaek mia mianowa
dwóch swoich zastpców, Polaka i Rusina; sam on nie mia
gosowa, z wyjtkiem jeeliby zachodzia równo gosów,
mia prawo jednak kad uchwa zawiesi, jeliby uwaa j
za sprzeczn z ustaw lub przeciwn dobru publicznemu, i

przedoy spraw do roztrzygnicia monarsze. Zmieniono
te sposób wyboru czonków wydziau krajowego; po jednym
czonku wybiera miay klasy; wielkiej wasnoci i razem
cztery miejskie; klasa maej wasnoci wybiera miaa dwóch
czonków, a to tak, iby osobno wybierali polscy posowie
jednego, drugiego ruscy. Jednego czonka wybiera mieli

wszyscy posowie i wirylici ruscy, za wszyscy posowie i

wirylici polscy trzech, tak jednak, i kady oddawaby tylko

jeden gos; do wyboru potrzebaby byo jedynie wzgldnej
wikszoci gosów. W tensam sposób dokonywa si miay
wybory zastpców czonków. Przez ten skomplikowany
wybór chciano zapewni skad wydziau krajowego

z wszystkich skadajcych sejm, rónorodnych ywioów. T
przepisy ustawy z r. 1914 nie weszy ju w ycie.

Do zakresu dziaania wydziau zaliczono przygotowy
wanie spraw dla obrad sejmowych, czy to z polecenia sejmu

czy z inicyatywy wydziau, zarzd majtkiem, funduszami

zakadami krajowymi, wzgldnie w zarzd kraju oddanymi
z którego to zarzdu winni byli zdawa spraw sejmowi

kierownictwo i nadzór urzdników i suby, wykonywania
prawa patronatu i prezenty, jak proponowanie, wzgldni*

nadawanie miejsc fundacyjnych i stypendyjnych, wreszci'
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reprezentowanie kraju na zewntrz. Obwieszczenia dozwo-
lono wy^dziaowi wydawa tylko w powierzonych mu spra-

wach administracyjnych. Wydzia krajowy w stosunku do
wadz samorzdu niszego rzdu zaj stanowisko wadzy
wyszej i kontrolnej, o ile niektóre specyalne sprawy nie byy
zastrzeone sejmowi. Zakazano wydziaowi przyjmowania
deputacyi.

13. Organizacya wadz rzdowych.

Literatura: Dobrzyski, Statut rady szkolnej; Balzer,

Historya ustroju Austryi § 70.

Wszystkie trzy konstytucye austryackie z roku 1848,

1849 i 1867 przyjy zgodnie z doktryn konstytucyjn za-

sad nieodpowiedzialnoci monarchy; gwarancy przestrze-

gania konstytucyi miaa da kontrasygnata zarzdze
monarchy przez kierowników naczelnych wadz, nakadajca
na nich odpowiedzialno, któr dokadniej okrelia osobna
ustawa, wydana w roku 1867 jeszcze przed konstytucy
grudniow. Oczywicie czya si z tem zasada, i wadze
naczelne musz by jednoosobowe, nie kollegialne, bo przy

takich tylko wadzach mona byo odpowiedzialno prze-

prowadzi. Takich naczelników stworzono ju w r. 1848,

jeszcze przed wydaniem konstytucyi, w ministrach. Te mi-

nisterstwa przetrway przez cay okres; ilo ich jednak i kom-
petencya zmieniay si czsto; w r. 1867 obok ministrów

specyalnie austryackich utworzono ministrów wspólnych

austryacko-wgierskich (spraw zagranicznych, wspólnego

skarbu i wojny). Austryackich ministrów liczba wzrosa
ostatecznie do dziesiciu takich, którzy mieli okrelony

rzeczowo zakres dziaania; obok nich jednak za-

siadali take t. zw. ministrowie bez teki, mowie zaufania

wadcy w pewnych sprawach, zwani take ministrami roda-

kami (Czech, Niemiec). Nie zawsze jednak musieli by tacy

ministrowie; jedynie stale jeden taki minister utrzyma si od

r. 1871 — a to t. zw. minister dla Galicyi. Nie mia on rze-

czowego zakresu kompetencyi; jemu przedkadano wszystkie

sprawy, które si tyczyy Galicyi. Stale nim bywa zawsze

Tolak.
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Ministrowie — to gówne wadze centralne; pod niemi
nieraz pozostaway silnie wyodrbnione naczelne wadze
pewnych gazi, zawsze jednak im podporzdkowane; obok
nich za potworzono ich z czasem cay szereg cia doradczych
z udziaem przewaajcym czynnika spoecznego.

W poszczególnych krajach konstytucya z roku 1849 od-

dawaa naczeln wadz administracyjn namiestnikom,
którzy mieli zastpi gubernatorów. Bya to gównie zmiana
nazwy, ale nie jedynie; namiestnicy bowiem wycznie byli

odpowiedzialnymi za sprawowanie wadzy, a usunito resztki

organizacyi kollegialnej poprzednio istniejcej w guberniach.
W Galicyi nieco odrbnie uregulowano sprawy naczelnego
zarzdu kraju, ni w innych proWincyach, stworzono miano-
wicie w r. 1849 obok namiestnika, rezydujcego we Lwowie,
osobn komisy namiestnicz w.Krakowie, której przekazano
czciowo wadz namiestnika, o to dla szeciu zachodnich
obwodów tego kraju koronnego. W ten sposób pora pierwszy

przeprowadzono podzia kraju w pewnej mierze na zachodni
i wschodni Galicy; utrzymano jednak podporzdkowanie
komisyi namiestniczej zachodnio-galicyjskiej pod namiestnika.

W r. 1850 ogoszono przepisy o nowej organizacyi Gali-

cyi. Te zarzdzenia tworzyy z Galicyi trzy okrgi rzdowe
(Bezirksgebiete): lwowski, krakowski i stanisawowski, nie

usuwajc jednak zasady jednoci kraju. We Lwowie pozosta

namiestnik, którego wadza rozcigaa si na cay ten km]
koronny, w Krakowie za i Stanisawowie miay by ut\v

rzone rzdy krajowe z prezydentami rzdowymi na czei

podporzdkowane namiestnikowi, lecz z szerokim zakresu

kompetencyi. Organizacyi tej nie wprowadzono w peni

ycie. W Stanisawowie do utworzenia osobnego rzdu kra i

wego nie przyszo. W Krakowie rzd krajowy zaj miej^'

komisyi namiestniczej; przetrwao to pewne wyodrbnieii

Galicyi zachodniej do r. 1860. Jeszcze jednak raz, w r. 180

na nowo powoano do ycia osobn komisy namiestnicy

zwinit ostatecznie w r. 1867. Odtd ten pomys podzia

cho niezupenego, Galicyi pod wzgldem administracyi ji

si wicej nie powtórzy.
Jakby drobny lad tej odrbnoci stanowio pewi

rozszei-zenie atrybucyi przyznawane ponad zwyk norn
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starocie krakowskiemu, majcemu tytu delegata na-
miestnika; nie nadawao mu ono jednak dnyci praw poza
obrbem jego powiatu, a tylko zwikszao osobiste upra-
wnienia w stosunku do namiestnika.

Ustawa z r. 1868 o urzdzeniu wadz publicznych, a
oparta o ustaw zasadnicz z 21 grudnia 1867 r. o penieniu
wadzy rzdowej i wykonawczej, ustalia na dalszy czas

stanowisko szefa rzdu pod nazw namiestnika.

W skad namiestnictwa weszli urzdnicy z tytuami
radców namiestnictwa I i II klasy, radców rzdowych,
referenta sanitarnego (protomedyka), starostów, kon-
cepistów namiestnictwa i rzdowych, koncepistów
dla suby sanitarnej i adjunktów konceptowych; w r. 1873
przeprowadzono zmian, a to zmieniajc radców namiestnic-

twa I klasy na radców dworu, usuwajc radców i konce-
pistów rzdowych, oraz adjunktów konceptowych, a dodajc
sekretarzy namiestnictwa; w r. 1886 utworzono posad
jednego wicep^-ezydenta namiestnictwa jako zastpcy na-

miestnika, a póniej drugiego.

Zakres dziaania namiestnika i namiestnictwa okrelia
dokadniej ustawa z roku 1853; nie zmienia go prawie ustawa
póniejsza z roku 1868. Do zakresu dziaania samego na-

miestnika zaliczono reprezentacy cesarza przy uroczysto-

ciach, zastpstwo rzdu wobec sejmu, nominacye niszych
urzdników administracyjnych a przedkadanie cesarzowi,

wzgldnie ministerstwu, kandydatów na ^yysze, zarzd caej

administracyi kraju, nadzór nad wadzami i urzdami, jak i

wszystkie sprawy, które mu osobicie zostay poruczone przez

jsarza lub ministerstwa. Kompetency za namiestnictwa

:relono w roku 1853 przez wyliczenie spraw, jakie na-

lestnictwu przekazano: policyjnych, szkolnych, gminnych,

uznaniowych i fundacyjnych, handlowych, przemysowych,

>lniczych, spraw budownictwa. Namiestnictwo uldadao

)czne budety bd w swoim zakresie, bd te przedkadao
propozycye ministerstwom. Ono byo wadz wysz w sto-

sunku do wadz samorzdnych, o ile chodzio o t. zw. poru-

czony zakres ich dziaania. W ustawie z r. 1868 w inny

sposób okrelono zakres kompetencyi namiestnictwa, nie na-

ruszajc waciwie przepisów z roku 1853, a to tak, i do na-

Hisorya ustroju Polski w zarysie. Tom iY. 15
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miestnictwa nale wszystkie sprawy, które wchodz w
zakres atrybucyi ministerstw: spraw wewntrznych, wyzna
i owiaty, obrony krajowej i rolnictwa (a wic take póniej
powstaych ministerstw: kolei i robót publicznych), oraz

sprawy, nalece do ministerstwa skarbu i handlu, stosownie

do osobnych w tej mierze wydanych przepisów.

Ustawa z r. 1853, przyznajc specyalne namiestnikowi
atrybucye, co do spraw nalecych do kompetencyi na-

miestnictwa zastrzega, i z reguy wszystkie sprawy
waniejsze maj si zaatwia kollegialnie na posiedzeniach

rady; te sprawy, które miay by zaatwiane na posiedzeniach

rady, wyliczya, zaliczajc do nich rozstrzyganie sporów
administracyjnych, rekursów przeciw wadzom niszym, za-

wieranie kontraktów, nadawania koncesyi, nakadanie kar i

wiksze wydatki. Jednake namiestnika uznano za osobicie

odpowiedzialnego za cay sposób prowadzenia administracyi,

za wszelkie orzeczenia i zarzdzenia, choby nawet opieray
si na uchwale rady; ale te namiestnika nie wizaa adna
uchwaa rady, kad móg zawiesi i przedoy ministerstwu,

wzgldnie nawet wyda przeciwne — pod wasn odpowie-

dzialnoci — zarzdzenie.

Namiestnictwo poddano co do spraw osobistych i co do

administracyi politycznej ministerstwu spraw wewntrznych,
co do innych spraw tym ministerstwom, do których osta-

tecznie te sprawy naleay. Denia t. zw. autonomistyczne

chciay wprowadzi odpowiedzialno namiestnika wobe
sejmu, tak, i miaby on charakter specyalnego jakby mi

nistra; najsilniej wyrazio si to denie w t. zw. rezolucyi

galicyjskiej z r. 1868. To denie, jak to ju zaznaczono, ni-

zostao urzeczywistnione, jednake w praktyce jeden krok n;

tej drodze zaznaczy naley. W ostatnich latach przed wojn
namiestnik przy zebraniu si sejmu przedkada mu zacz
w mowie swej przy zagajeniu sesyi sprawozdania z swej

dziaalnoci za czas midzy sesyami.

Pewne s^awy wymagay odrbnego ustroju wadz:

chcc utrzymad., jednak zasad jednolitoci zarzdu, i te

wadze krajowe, odrbne co do organizacyi, poddano po<^

zwierzchnictwo namiestnika. Takiemi wadzami byy
dyrekcya skarbu i rada szkolna knijow^i.

I
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Gdy utworzono w r. 1850 krajow dyrekcy skarbow
jako naczeln wadz skarbow w Galicyi, na czele fej nomi-
nalnie stan namiestnik, faktycznie jednak wiceprezydent
dyrekcyi skarbu jako zastpca namiestnika. W r. 1854
ustanowiono osobn dyrekcy skarbow take w Krakowie,
zniesiono j jednak w r. 18G6.

Inny nieco charakter, gdy wadzy w pewnej czci
.imorzdnej, otrzymaa krajowa rada szkolna. Utworzono
j w r. 1867 cesarskiem postanowieniem, które jednak oparte
zostao na projekcie, przedoonym przez sejm krajowy. Na
czele rady szkolnej postawi statut z r. 1867 namiestnika,
który móg wyznacza dla siebie zastpc. W r. 1890 po-
woano do ycia urzd stae§fO zastpcy namiestnika z tytuem
wiceprezydenta rady szkolnej krajowej, mianowanego przez
cesarza. Do rady obok radców namiestnictwa i inspektorów
szkolnych, którzy zasiadali w niej jako urzdnicy, powoano
take 2 duchownych, mianowanych przez cesarza, jednego
rzymsko-, drugiego grecko-katolickiego, czonka wydziau
krajowego, delegowanego przez tene wydzia, po jednym
deputowanym z wyboru na lat 3 przez rady miejskie kra-
kowsk i lwowsk, oraz dwóch ludzi nauki, mianowanych na
lat 3 na wniosek wydziau krajowego przez cesarza. W ten

sposób w skadzie rady zapewniono udzia czynnikowi spoe-
cznemu, i to wcale znaczny, gdy z poród radców na-

miestnictwa i inspektorów tylko trzech mogo gosowa, cho
liczba ich w miar wzrostu agend rady cigle wzrastaa.

Nieco ten skad rady uleg zmianie przez ustaw krajow
z r. 1905. Liczb czonków rady znacznie powikszono, z

radców-referentów i inspektorów szkolnych przyznano gos
w radzie omiu, wydziaowi krajowemu przyznano trzech

delegatów, z których jeden musia by Rusinem, do piciu
powikszono liczb duchownych, t. j. po jednym z trzech

wyzna katolickich, protestanckiego i ydowskiego, liczb

znawców do 6, t. j. 4 Polaków i 2 Rusinów, z których trzech

byo powoywanych z poród profesorów szkó wyszych, po

jednemu za z poród nauczycieli szkó rednich, ludowych i

handlowych lub przemysowych, zastrzeono te co do
znawców, i nominacya ich przez cesarza dokonywaa si na
propozycy wydziau krajowego. Miasta Lwów i Kraków

15*
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pozostay przy swoich delegatach. Ju poprzednio wytwo-
rzyy si w radzie szkolnej sekcye: dla szkó rednich i dla

szkó ludowych, a póniej trzecia dla szkó handlowych i

przemysowych, które zaatwiay mniejsze sprawy defini-

tywnie, a inne przygotowyway dla penej rady. Trzy te

sekcye utrwalia ustawa z r. 1905; do kadej sekcyi zaliczya
po 4 urzdników, 2 znawców, i po 1 delegacie wydziau krajo-

wego, zastrzegajc w kadej sekcyi gos duchownym odpowie-
dniego wyznania w sprawach tego wyznania si tyczcych.

Rada szkolna pocztkowo staraa si utwierdzi swoje
stanowisko jako najwysza wadza szkolna w stosunku do
ministerstwa; tego jednak przeprowadzi nie zdoano. Zakres
dziaania tej rady, oparty o statut z r. 1867, który ostatecznie

uznany zosta za rozporzdzenie, nie za ustaw, nadawa jej

szersze prawa, ni zyskay inne rady szkolne krajowe w
Austryi, utworzone na podstawie ustawy pastwowej z r.

1868; pozosta statut ten w mocy przecie mimo tej ustawy.
W r. 1875 jednak odjto radzie szkolnej galicyjskiej cz
atrybucyi, a to prawo nominowania dyrektorów i profesorów
szkó rednich, które oddano wadzom centralnym. Pozostao
radzie szkolnej prawo nominowania dyrektorów i nauczycieli

szkó ludowych. Dopiero ustaw krajow z r. 1907 rozsze-

rzono znowu nieco jej atrybucye pod tym wzgldem, przy-

znajc jej prawo wniosków co do nominacyi inspektorów

szkolnych, oraz przedstawiania terna przy nominacyach dy-

rektorów szkó rednich. Radzie szkolnej oddano rzd
szkó pod wzgldem pedagogiczno-dydaktycznym i ekono-

miczno-administracyjnym, tak ludowych, jak redniih,

póniej take handlowych i przemysowych, tak pastwo-
wych, jak i innych, oraz nadzór szkó przemysowych, ale w
granicach ustaw i rozporzdze, bardzo wic ograniczon;

ustawa z r. 1 907 zakres ten rozszerzya nieco, zwaszcza prz<

oddanie jej pniwa zatwierdzania ksiek szkolnych wogó
i ukadania planów naukowych i regulamimny, które jednak

musia zatwierdza minister.

Rada szkolna wesza take w stosunek do sejmu, a

jako wadza kierujca szkoami przez kraj utrzymywanen

w ramach wic krajowego budetu. Niektóre atoli szkol

I
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kraju, specyalnie rolnicze, pozostay i nadal podporzdkowane
wycznie pod wydzia krajowy, nie pod rad szkoln.

Jako odrbn wadz krajow od namiestnictwa, jemu
nie podporzdkowan, utrzymano prokuratory skarbu,
zorganizowan w roku 1851, kiedy te okrelono bliej i jej

]vompetency. Prokuratorya zastpowaa rzd w sporaci i

wogóle w sprawach, tyczcych si majtku pastwa lub fun-

duszów na równi z nim stojcych, oraz wydawaa opinie

prawne na danie rzdu. Prokuratorya skarbu we Lwowie
z prokuratorem na czele rozcigaa swoj wadz do r. 1867
i na Bukowin; w r. 1857 stworzono dla Galicyi zachodniej

osobn prokuratory w Krakowie, zmienion jednak w r.

1867 na ekspozytur tylko prokuratoryi lwowskiej.

Równie nie podporzdkowano namiestnictwu utwo-
rzonych w r. 1858 starostw górniczych z starostami gór-

niczymi jako odpowiedzialnymi kierownikami na czele; we
Lwowie dla wschodniej, w Wieliczce, a od r. 1859 w Kra-
kowie, dla zachodniej Galicyi.

Z wejciem w dob konstytucyjn musiano przystpi
take do reorganizacyi wadz politycznych I instancyi. Nie

mogy wystarczy starostwa obwodowe, za wielkie, a wkrótce
wyonia si konieczno dostosowania ich do ukadu caej

administracyi pastwa, zmieniajcego swój charakter. Pro-

gramu reorganizacyi wadz w caej Austryi z r. 1849, wedug
którego chciano potworzy dwustopniowe wadze admini-

stracyjne (rzdy obwodowe z prezydentami obwodowymi i

starostwa powiatowe z starostami), nie zastosowano do Ga-

licyi, lecz w r. 1850, liczc si z tem, i chciano wprowadzi
tu trzy rzdy krajowe, opuszczono wadze drugiego stopnia,

a wprowadzono tylko starostwa powiatowe z starostami po-

wiatowymi jako wycznie odpowiedzialnymi urzdnikami na

I
ele. Tych starostw utworzono w Galicyi 63, tak e kade
nich objo 1—3 powiatów sdowych; z t reorganizacy

czyo si te oddzielenie od administracyi sdownictwa.
Ale ju w r. 1853 now wydano ze wzgldu na cofnicie

:onstytucyi ustaw, przeprowadzon w Galicyi w latach 1853
' 1 1854. Ta ustawa dopiero wprowadzia dwustopniowo

wadz administracyjnych. Niszymi miay by urzdy po-

wiatowe (Bezirksamt) z naczelnikiem (Bezirksvorsteher) na
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czele, którym te oddano wymiar niszej sprawiedliwoci, w
liczbie 176, wyszymi starostwa obwodowe (Kreishauptmann-
schaft, Kreisamt) z starostami obwodowymi (Kreishauptmann)
na czele, w liczbie 16, w charakterze wadz drugiej instancyi.

Kosztowna to bya reforma, która tak bardzo po-
wikszya ilo urzdów i urzdników, a przytem za wiele

wprowadzaa instancyi, co na tok spraw nie mogo wpywa
korzystnie; w r. 1860 zwinite te trzy, a w r. 1865 wszystkie
starostwa obwodowe. Pozostay tylko urzdy powiatowe.

Rozdzia administracyi od sdownictwa spowodowa
now reform; przeprowadzono j w Galicyi jeszcze przed wy-
daniem nowej konstytucyi, bo ju w pocztkach roku 1867,
tworzc nowe urzdy powiatowe, nie majce jurysdykcyi, a
liczb ich zmniejszono do 74, tak, e objy wiksze terytorya,

ni poprzednie urzdy. Ustawa z roku 1868 przeksztacia
urzdy powiatowe w powiatowe starostwa (Bezirkshaupt-

mannschaft), zachowujc ich liczb; wzrosa ta liczba na-

stpnie przez podzia niektórych starostw ostatecznie do
liczby 79.

Starosta sam osobicie pozosta odpowiedzialny za ca
dziaalno starostwa, do którego przydzielono komisarzy, a

w r. 1897 i starszych komisarzy powiatowych; na czele

urzdników manipulacyjnych postawiony zosta sekretarz

starostwa. Kompetency starostw okrelio dokadniej

rozporzdzenie z r. 1853; starostwa podlegay namiestnictwu

i krajowej wadzy skarbowej, spenia musiay wszelkie po-

lecenia i nakazy wadzy wyszej, tak, i oczywicie zakres

ich czynnoci móg si rozszerza, a musia cile stosowa do

kierunku, który dawao namiestnictwo. Do starosty naleay
jako do najniszej wadzy administracyi wszystkie sprawy '

wyjtkiem wyranie zastrzeonych na rzecz namiestnictwa,

wzgldnie nadzór nad temi sprawami administracyjnemi,

które woono na gminy. Starostwo wic ogaszao ustawy i

rozporzdzenia wadz wyszych, przeprowadzao spip\

ludnoci, czuwao nad bezpieczestwem publicznem, majc do

pomocy andarmery, a mogc uywa w razie potrzeby i

wojska, wykonywao policy obcych, obyczajnoci, sanitarr.

(przy pomocy fizyka powiatowego), targow, przemysów;!

lasow, polow, co do stowarzysze, cechów, zebra, prasy
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wicenia niedzieli i przestrzegania przepisów o kulcie, miao
nadzór nad przestrzeganiem przepisów, tyczcych si czeladzi,

sug i robotników, nadawao uprawnienia handlowe, zajmo-
wao si opiek ubogich, nadzorowao fundacye, miao piecze

o sprawy dobra publicznego, dróg i mostów, nadzorowao
budowle wodne, przestrzegao przepisów ustaw co do gospo-
larki rolniczej, lenej, rybnej, interweniowao w razie klsk,
jak gód, poary, powodzie, pomagao wadzy wojskowej,
przeprowadzajc przepisy o rekrutacyi, dostarczaniu podwód,
kwaterunków i ywnoci wojsku. W stosunku do gmin —
z wyjtkiem 2 miast stoecznych, Lwowa i Krakowa — wy-
konywao nadzór nad gminami i sdzio w drugiej instancyi

odwoania w sprawach poruczonego zakresu dziaania gmin.

Do starostw nie naleaa administracya podatków; w
miejsce dawnych zarzdów naleytoci skarbowych utwo-

rzono w r. 1855 powiatowe dyrekcye skarbu, gównie dla za-

rzdu podatków porednich, obejmujce dziaalnoci swoj
zwykle cay obwód, zarzd za podatków bezporednich od-

dano urzdom podatkowym 'przy urzdach powiatowych.
W r. 1867 przeprowadzono zmian tego urzdzenia, zreszt

nieistotn, polegajc na tem, i urzdy podatkowe podpo-

rzdkowano starostom.

14. Ugruntowanie samorzdu gminnego i powiatowego.

Literatura: Piat, Ustrój reprezentacyi powiatowych; Tene,
Pogld historyczny na urzdzenia gminne; KleczysM, Czem byy i

czem s ^miny i obszary.w Galicyi; Tene, Granice wasnego zakresu

^miny; Lewicki, Samorzd gminny: Tente, Organizacya miejskich

^Tnin; Kasparek, Uwagi krytyczne; Miasto Lwów w okresie samo-

rzdu; Korotkiewicz, O wyborczej ordynacyi; Tene, Praktyczne ob-

jai^nienie; agodziski, Samorzd gminny; Romanowicz, Niedostatki,

Tene, O porzdku: Tene, Stanowisko naczelnika gminy; Machalski,

Majtek gmin; Tene, O waciwoci; Górski, Samorzd gminny t. I.

i ri; Balzer, Historya ustroju Austryi § 72.

Samorzd wiejski. Uzupenieniem konstytucyi

usiao by stworzenie, wzgldnie umocnienie w pastwie
samorzdu; o ile chodzio o wie, to z chwil usunicia w za-

jdzie wadzy panów nad wocianami koniecznoci si stao

uregulowanie stosunków administracyi lokalnej w sposób,
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któryby odpowiada nowemu, tak zupenie z przeszoci
zrywajcemu pojmowaniu stanowiska obywateli pastwa.
Ju te patent o uwaszczeniu wocian z r. 1848 zapowiedzia
uwolnienie wacicieli dóbr dominikalnych od wykonywania
tak sdownictwa, jak i administracyi w stosunku do ludnoci
wociaskiej. Ale tych zasad nie podobna byo szybko
wprowadzi w ycie; utrzymano wic na razie dziedziców

przy ich prawach poprzednich co do sdownictwa i admini-

stracyi w stosunku do wsi, z tern, e koszty miao ponosi
pastwo; zastrzeono tylko wadzy politycznej mono
usuwania niezdatnych mandataryuszy i czenia w razie

potrzeby mniejszych dominiów w jeden okrg administra-

cyjny z wspólnym mandataryuszem.
W r. 1849 ogoszono prowizoryczn ustaw gminn pa-

stwow dla caego obszaru monarchii; ustawa ta jednak w
. Galicyi nie wesza w ycie. I „zasady urzdze organicznych

pastwa austryackiego", ogoszone w roku 1851, które za-

wieray przepisy zasadniczej natury o organizacyi gminy, nie

zaraz wprowadzono w Galicyi; stao si to dopiero w r. 1856,

po dokonanej nieco wczeniej reformie ustroju sdowego i ad-

ministracyjnego, a to w formie rozporzdze dla lwowskiego

i krakowskiego okrgu administracyjnego (z wyczeniem
jednak obwodu krakowskiego, gdzie pozostay w mocy
przepisy z czasów rzeczypospolitej krakowskiej).

Usuwajc wadz, jak do tego czasu wykonywa waci-
ciel dominium w stosunku do wocian, przeprowadzono

rozdzia gminy od gruntów dominikalnych, które tworzyy t.

zw. odtd obszar dworski, stojcy poza gmin. Na yczenie

waciciela obszaru móg by obszar wczony do gminy; w
Galicyi jednak ledwie kilkudziesiciu wacicieli zadao
wcielenia. Za gmin uznano te gromady, które istniay jako

odrbne jednostki w czasie przeprowadzania reformy, a w i

te, które niemi byy jeszcze w r. 1784, w chwili ich organizacyi

przez Józefa II. Organizacya gminy oparta te zostaa na tej

organizacyi jeszcze józefiskiej, tak, e zewntrznie nie

wiele si zmienio. A wic na czele gminy mia sta wój
Wójta wyznacza jednak nie pan, lecz urzd powiatowa

tema, przedkadanego przez gmin; móg jednak urzd po-

wiatowy odrzuci terno raz i drugi i potem swobodnie wójta
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zamianowa. Obok wójta wybierano przysigych, których
wybór nie potrzebowa zatwierdzenia. Prawo gosowania
przyznano gospodarzom i przemysowcom, stale osiadym i

opodatkowanym, wycznie chrzecijanom: usunito od
prawa gosowania chaupników, jak równie urzdników,
duchownych i nauczycieli. Wadz wójtowi przyznano
dwojak, a to: 1) w sprawach gminnych i 2) w t. zw. poru-

czonym zakresie dziaania, odrónienie, przyjte w Austryi
najpierw w prowizorycznej ustawie gminnej z r. 1849, która
w Galicyi nie wesza zgoa w ycie. Przez sprawy poruczonego
zakresu dziaania rozumiano sprawy pastwowej administra-

cyi, w których zaatwianiu wyrczao si pastwo tylko or-

uanami samorzdu. Co do tych spraw, wójt obowizany by
lo cisego przestrzegania tak ogólnych, jak specyalnych

rozporzdze; mia on by co do nich posuszny wadzom rz-
dowym, by waciwie w tych sprawach organem urzdu po-

wiatowego. W zakresie waciwych spraw samorzdu, do
których zaliczono i policy miejscow, wójt urzdowa razem
z przysinymi; jednak zarzd majtku gminnego nalea
tylko do wójta, który jedynie obowizany by co roku zdawa
rachunki przed 2 penomocnikami gminy. A majtek ten

ofminny, którego poprzednio prawie nie byo, po r. 1848 rós

-zybko przy regulacyi stosunków wociaskich, gównie
przez wynagradzanie gmin w ziemi za znoszenie prawa sue-
bnoci wocian na gruntach paskich.

Obszar dworski stan obok gminy jako odrbna je-

dnostka administracyjna; tak miao by tymczasowo, po-

zostao tak jednak na stae. Waciciel obszaru dworskiego

w obrbie tego obszaru mia przyznane te prawa, co wójt,

oczywicie z wyjtkiem spraw majtku gminnego. Swobodnie

mianowa przeoonego obszaru dworskiego, o ile sam tych

nkcyi nie wykonywa; podporzdkowany by wprost urz-

wi powiatowemu.

Ten stan rzeczy utrzyma si przez lat dziesi; ustawa

owiem gminna pastwowa z r. 1859 przeprowadzona zostaa

tylko czciowo (co do t. zw. przynalenoci do gminy), nowa
za ustawa pastwowa z roku 1862, zawierajca— jako t. zw.

ustawa ramowa — zasady dla organizacyi gminy, wesza
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w ycie w Galicyi dopiero przez uchwalenie w r. 1866 ustaw
krajowych o gminach wiejskich i obszarach dworskich.

Ustawa o gminach wiejskich z r. 1866 utrzymaa pojcie
gminy tak, jak ono si wyrobio historycznie. A wic kada
wie pozostaa gmin bez wzgldu na ilo ludnoci, rozle-

go, a nawet zwarto terytoryum gminy. Wskutek tego
wielko gminy pozostaa bardzo rón, tak jak róne byy
wsi w dawnej Polsce; na ogó pozostaa gmina jednostk sa-

morzdn bardzo sab, zarówno finansowo, jak i co do za-

sobu ludzi, którzy mogliby z dostateczn znajomoci rzeczy

podj si zada samorzdu. Wszelkie póniejsze projekty
wzmocnienia gminy pozostay projektami; stan rzeczy z r.

1866 utrzyma si pod tym wzgldem bez zmiany, tak, jak

prawie zreszt wszystkie jej przepisy.

Za czonków gminy uznawaa ustawa tak przynalenych,
jak t. zw. uczestników, tj. tych, którzy posiadali w gminie

nieruchomo lub opacali w niej podatek bezporedni.

Wszystkim czonkom gminy przyznano równe prawa i obo-

wizki— z wyjtkim prawa do wsparcia, które przysugiwao
tylko przynalenym.

Wadze w gminie utworzya ustawa dwie: rad gminn
i zwierzchno gminn. Rada gminna wychodzia z wyborów,
które nie potrzeboway zatwierdzenia ze strony rzdu, i ska-
daa si z 8—36 czonków, oraz z zastpców w poowie iloci

czonków rady, zalenie od iloci wyborców. ydów nie

mogo by w radzie gminnej wicej jak Ys cz czonków:
przepis ten zniesiony jednak zosta w r. 1868. Do gosowania

przy wyborach do rady uprawnieni zostali wszyscy ci, którz

opacali w gminie podatki bezporednie, oraz bez wzgldu n

podatki ci, którzy wykazali wysze wyksztacenie (t. zw. cen

ZUS inteligencyi), tj. duchowni, urzdnicy, nie w czjrnhej

subie bdcy oficerowie, adwokaci, notaryusze, majcy
Stopie doktorski lub magisterski, profesorowie i nauczyciel*

do których dodano w r. 1890 techników z egzaminami i kaii

dydatów notaryalnych. Wyborów dokonywano w dwócl

jeli w gminie byo tylko do 50 wyborców, zreszt za ^

trzech koach wyborczych, które tworzono w ten sposób, i

wszystkich opacajcych podatki bezporednie, zaczynaj.!

od najwyej opodatkowanych, dzielono na dwie, wzgldnie
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trzy gnipy tak, eby na kad grup przypada ^U cz
sumy ogólnej tych wszystkich podatków. Do pierwszego koa
zaliczano te tych, którzy mieli prawo gosu bez wzgldu na
podatek. Kada grupa wybieraa poow, wzgldnie Ys cz
czonków rady gminnej. Nadto do rady gminnej bez wy-
borów zaliczya ustawa wacicieli obszaru dworskiego, wcie-
lonego do gminy (od r. 1888 tylko, o ile paci 25 zr. po-

datków realnych), oraz tych, którzy opacali sami przy-

najmniej Ye cz sumy podatków bezporednich, w gminie
pobieranych. Zwierzchno gminn tworzyli wójt i asesorowie,

czyli przysini; asesorów w gminie byo przynajmniej 2,

moga jednak rada gminna zwikszy t ilo w razie

potrzeby, byle nie ponad ^U czonków rady. Wybieraa ich

swobodnie rada gminna. Urzdników gminy ustanawiaa
rada gminna, ilu i jakich uwaaa za potrzebnych, bez

adnego pod tym wzgldem przepisu ustawy.

Rad, jak i zwierzchno gminn, pierwotnie wybierano
wedug ustawy co trzy lata; w r. 1884 jednak przeduono
ustaw krajow okres trzech lat do szeciu.

Ustawy z r. 1862 i 1866 utrzymay podzia spraw, nale-

cych do gminy, na sprawy wasnego i poruczonego zakresu

dziaania. Sprawy wasnego zakresu dziaania, tj. takie, które

tycz si bezporednio gminy i w obrbie gminy wasnymi jej

rodkami, w granicach ustaw, zaatwione by mog, wy-
liczono w ustawach, lecz nie w wyczerpujcy sposób; za-

liczono do nich zarzd majtku, zakadów gminnych i dobra
gminnego, sprawy komunikacyi miejscowej, miejscowej ad-

ministracyi szkolnej, sprawy ubogich i zakadów dobroczyn-

nych, jednania stron i licytacyi dobrowolnych, a take — i to

szerokim zakresie— sprawy miejscowej policyi (bezpiecze-

^a, polow, len, wodn, obyczajow, zdrowia, nad rodkami
loci, ogniow, budowlan, targow, co do miar i wag,

czeladzi, wyrobnikami itd.) Przyznane zostao gminie

Lwo wydawania przepisów w sprawach policyi; odpowie-

dzialn uczyniono j za niedopenienie zarzdze policyjnych.

Policya jednak moga by przekazana wadzom rzdowym.
Przyznano te gminie prawo ustanawiania obowizku posug
i robót, nakadania dodatków — take specyalnie na rzecz

szkó i dróg (dodatki szkolne i drogowe) — do podatków
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bezporednich i konsumcyjnych, do pewnej wysokoci, za
ponad t norm (zmienion w r. 1909), jak i prawo nakadania
opat, za zgod wadz wyszyci, a nawet dopiero na podsta-

wie ustawy krajowej; w roku 1888 nakadanie opat od
ustawy krajowej uczyniono zalenem. Gmina zreszt swo-
bodnie moga ustanawia swój budet. Do niej naleao na-

dawanie przynalenoci do gminy i obywatelstwa iono*^

rowego. Ona wybieraa sobie swobodnie zwierzchno.

Podzia atrybucyi midzy rad gminn i zwierzchno
przeprowadzony zosta w ten sposób, i radzie gminnej oddano
wadz uchwalania w sprawach wasnego zakresu dziaania

gminy i kontrol, za wadz wykonawcz wójtowi z przy-

sinymi, bdcymi jego pomocnikami. Do wójta wic na-

lea zarzd majtku gminy itd. wedug uchwa rady. Po-

licy jednak odday ustawy wycznie wójtowi; przyznane

mu te zostao prawo zagroenia kar do 3 zr. lub 24 godzin

aresztu, któr jednak orzec móg tylko razem z asesorami.

Poruczonego zakresu dziaania gminy nie okrelia bliej

ustawa, odsyajc do ustaw obowizujcych, które okrelay
obowizki gminy do wspódziaania w sprawach publicznej

administracyi. Do takich spraw naleay zwaszcza sprawy
tyczce si poboru podatków i pomocy w sprawach wojsko-

wych (pobór, kwaterunek itd.).

Nadzór nad w^adzami gminnemi przyznay usta

czciowo wadzom rzdowym, czciowo za wadzom
morzdnym, pierwszym co do spraw poruczonego zaki'

dziaania, drugim co do wasnego, wadzom rzdowym /

nadto nadzór, czy wadze gminne wogóle, wic i co do

wasnego zakresu, nie naruszyy obowizujcych ustn—

Stosownie te do tego okrelono drog rekursu od uch^

wadz gminnych. Wobec niejasnoci podziau spraw na

wasne i poruczone wprow^adzenie tego odrónienia co do

nadzoru i rekursu jeszcze wiksze wprowadzio zamiesza

i

a nieraz doprowadzao do kolizyi co do kompetencyi wad/..

Nadzór Jiad gminami co do zarzdu majtkiem i co do

dziaalnoci zwierzchnoci gminnych, niedostatecznej czsto

wobec braku si w gminie, wzmocniono póniej w ustawach

krajowych z roku 1874 i 1875.
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Druga ustawa krajowa z r. 1866, o obszarach dworskich,
ustalia wyczenie obszarów z gmin wiejskich; jedynie w
miastach obszary miay zosta do gmin wczone, za policy
miejscow w karczmach i szynkowniach, choby znajdoway
si na obszarze dworskim, przyznano gminie. Waciciel
obszaru, wzgldnie mianowany przeze przeoony, spenia na
terytoryum obszaru wszystkie te obowizki, co gmina. Po-
czenie jednak gminy z obszarem dworskim przepisay
ustawy dla spraw drogowych, a niekiedy — zwyczajnie
jednak — take i dla spraw szkolnych. W sprawach drogo-

wych wspólnych zarzd przyznano zwierzchnoci gminnej
wraz z przeoonym obszaru, za w miejscowym zarzdzie
szkoy, t. j. w radzie szkolnej miejscowej, przyznano prze-

oonemu obszaru miejsce, o ile obszar przyczynia si do
zwyczajnych wydatków na szko przynajnmiej w jednej

dziesitej czci.
Samorzd miejski. Reformy samorzdu wiej-

skiego po roku 1848 musiay by uzupenione reform sa-

morzdu miejskiego; zasady z r. 1851 nakazyway wyranie
uwzgldnienie rónic midzy wsi a miastem. Przez prze-

prowadzenie w r. 1853/4 nowej organizacyi administracyi i

sdownictwa odjto magistratom jurysdykcy oraz cz
administracyjnych funkcyi; pozosta im dalej zarzd majtku
i zakadów miejskich, oraz policya miejscowa pod nadzorem
wadz rzdowych, wreszcie obowizek dawania pomocy tyme
wadzom przy kwaterunkach, podwodach, rekrutacyi, oraz

regulowaniu kwestyi przynalenoci. Nieuniknion staa si
potrzeba nowego urzdzenia wadz miejskich; ustanowiono

Uczb urzdników miejskich, ich kategorye i pace in-

dyv/idualnie dla poszczególnych miast w czci zachodniej

kraju, za w okrgu lwowskim na podstawie prowizorycznego

postanowienia z r. 1856, które podzielio miasta i miasteczka

(w Uczbie 42) na 3 klasy (z ludnoci powyej 20.000, od 8.000

> 20.000 i poniej 8.000). W tych miastach na czele mia
^id naczelnik, w wikszych dodano mu 1 lub 2 asesorów.

Wybieray ich z poród chrzecijan wydziay miejskie, które

utrzymano, a zatwierdzay urzdy obwodowe; tylko w Bro-

dach drugim asesorem by yd. Innych urzdników gminy
ijii.iuDwa na propozycy gminy urzd obwodowy (sekretarza,
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pisarzy, kasyera, ewentualnie budowniczego), za persona!
sanitarny, zarzdu dóbr i lasów, stróów i stra policyjn
swobodnie urzd gminny. Odrbnie urzdzono przez osobne
statuty Kraków i Lwów. Zreszt jednak wszystko pozostao
tak, jak dawniej.

Ugruntowano dopiero w peni samorzd miejski rów-
noczenie z reform samorzdu wiejskiego na podstawie
tych samych ustaw: pastwowej z r. 1862 i krajowej z r. 1866,

gdy obie te ustawy nie odróniay gmin miejskich od
wiejskich, tsam przepisyway im organizacy, wyczajc
jedynie: Kraków i Lwów. Jednak zastosowanie jednolitego

schematu nie byo rzecz waciw; inne zadania gospodarcze
miast, inne ich siy intelektualne i finansowe, wymagay spe-

cyalnego uwzgldnienia. Przyszo ono do póno. W r. 1889
wysza ustawa krajowa gminna dla 30 miast wikszych (poza

Krakowem i Lwowem), za w r. 1896 dla 131 miast i miaste-

czek (waciwie w tem 2 wsi), do których jeszcze póniejsze

ustawy krajowe doday dalszych siedm miasteczek. Dla

reszty miasteczek pozostaa w mocy ustawa gminna z r. 1866.

W miasteczkach utrzymane zostay jako wyodrbnione
jednostki obszary dworskie.

Zmiany, przeprowadzone przez ustawy z r. 1889 i 189G

w stosunku do poprzedniej ustawy gminnej z r. 1866, nie byy
wielkie.

Prawo wyborcze pozostawiono bez zmiany wedug usta-

wy z r. 1866. Wadz oddano w tych miastach i miasteczkach

radom miejskim. W tych, które regulowaa ustawa z r. ' "" "

rada skadaa si z 18—36 radnych, zalenie od liczb\

borców, oraz z tych osób, które paciy przynajmniej V'6 po-

datków bezporednich, w 30 (od 1915 r. —29) wik-^^-r-i^

miastach z 36 radnych; w tych ostatnich kade z 3 ki

bierao 12 radnych na lat 6, tak, i co 3 lata poowa
powaa. W mniejszych miasteczkach rady w^^bieral

równie na lat 6, zupenie swobodnie — zu u rz<

gmmn, zoon z naczelnika gminy i jego za?ti)i'y. pi a

i 2—5 asesorów honorowych jako pomocników nac/

^iiiiiy. za w 30 wikszych magistrat, który tworzy'

lui^liz, jego zastpca i
.". asesorów; w tych miastach nia-

wykonywa wadz w pewnych sprawach kollegialnie. Kom-
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petencya pozostaa w miastach i miasteczkach mniejwicej w
granicach ustaw z r. 1862 i 1866, jednak ustawy cilej
okreliy rozdzia kompetencyi rad i zwierzchnoci i zaostrzyy
odpowiedzialno zwierzchnoci, radom przyznay prawo wy-
konywania nadzoru przez specyalne komisye, oraz dokadnie
opisay sposób funkcyonowania tych wadz samorzdu
miejskiego (kasowo, rachunkowo) i wzmocniy nadzór.

Kraków i Lwów nie podpaday pod te ustawy gminne;
ustrój ich samorzdu regulowano odrbnie.

Lwów wkrótce po wydaniu konstytucyi z r. 1848 otrzy-

ma now ordynacy o wyborze wydziau miejskiego, opart
o projekt przez dawny wydzia miejski przygotowany. Ten
wydzia skada si z 100 czonków i 30 zastpców; miao by
85 czonków i 25 zastpców chrzecijan, reszta ydów; wy-
bierali ich waciciele domów, paccy podatek bezporedni
od zarobku, profesorowie i nauczyciele, duchowni, oraz ma-
jcy tytu doktorski. Mia wydzia wybiera sobie 3 prze-

oonych. Nowy wydzia jednak rzd wkrótce rozwiza i

mianowa komisy, zoon z 40 czonków. Po kilku miesi-

cach, w r. 1849, wybrano jednak wydzia wedug ogoszonej
w r. 1848 ordynacyi; równoczenie za ogoszono rozporzdze-
niem prowizoryczne uregulowanie stosunku wydziau miej-

skiego do magistratu z uwzgldnieniem ustawy gminnej z r.

1849, która zreszt w Galicyi nie wesza w ycie. Utrzymano
burmistrza z nominacyi, policy pozostawiono magistratowi

raz z ustanowionym poprzednio t. zw. kapitanem miasta),

/.ustrzeono dla rzdu nominacy urzdników magistratu.

Ograniczono mono nakadania dodatków do podatków do

10, wzgldnie do 159S. Wydzia mia co roku by wybierany;

lecz z wstrzymaniem mocy ustawy gminnej z r. 1849 zatrzy-

mano i wydzia miejski w urzdowaniu, a w r. 1857 minister-

stwo orzeko, i wydzia ten ma tak dugo urzdowa, a
liczba jego czonków wraz z zastpcami zejdzie do 60, poczem

wydzia bdzie proponowa na wakujce miejsca zastpców,

których zamianuje prezydyum namiestnictwa. W r. 1858 zas

ogoszono nowe postanowienia o organizacyi magistratu, w
których wzmocniono jeszcze jego wadz w stosunku do wy-

dziau; tylko drobn cz urzdników magistratu móg
mianowa wydzia. Dopiero w r. 1861 pozwolono na nowe
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wybory, z zachowaniem w mocy przepisów prowizorycznych
o stosunku wydziau do magistratu. Ten wydzia nowy mia
pozosta w urzdzie a do zorganizowania na nowo ustroju

miasta; zacz on uywa nazwy rady miejskiej. Lecz nie

tak si stao. W r. 1866 rada ustpia; wybrano now jeszcze

na podstawie ordynacyi z r. 1848, Dopiero w r. 1870
ogoszony zosta ustaw krajow statut dla miasta Lwowa,
póniej w niektórych punktach zmieniany.

Wedug statutu rada miasta Lwowa skadaa si z 100
radnych, wybieranych w jednem kole; ten wyjtek od zasady,

przestrzeganej w ustawodawstwie o samorzdnych ciaach
Galicyi, e wyej opodatkowani maj mie zapewniony
silniejszy wpyw na wybory przez tworzenie kó, wany dla

niego ze wzgldu na specyalne warunki narodowociowe, z

trudem potrafi Lwów uzyska. Wybierano radców na trzy

lata, od r. 1909 na lat sze, ale tak, e co trzy lata poowa
ustpowaa. Prawo wyborcze czynne przyznano wacicielom
i doywotnikom nieruchomoci, paccym podatek gruntowy
lub domowy, paccym 8 zr. podatku zarobkowego lub innego

podatku 12 zr., majcym cenzus inteligencyi, osobom pra-

wnym, paccym 250 zr. podatku, oraz spókom prze-

mysowym i stowarzyszeniom, paccym 50 zr. rocznie. Rada
wybieraa prezydenta i wiceprezydenta (wedug ustawy z i

.

1909 — 3 wiceprezydentów), oraz delegatów, pocztkowo w
liczbie do 20, póniej bez ograniczenia liczby, którzy mieli

gos na posiedzeniach magistratu i pomagali prezydyuni.

Utworzony z prezydyum, delegatów i wybranych czonków
rady wedug regulaminu z r. 1871 wydzia miejski, który

znaczn cz spraw przyznanych radzie przej na siebie,

zosta ostatecznie ju w r. 1874 usunity.

Kraków otrzyma nowy ustrój w r. 1848, a z nim pi

wizoryczn rad miejsk, do której wybrano 30 czonków
samego Krakowa, a 10 z Kazimierza, oraz 9, wzgldnie 3 za-

stpców. Ta rada wybraa po 3 kandydatów. na prezesa,

wiceprezesa i 4 patnych czonków wydziau rady miejski(M.

Miaa ta rada uchwali statut. W r. 1853 jednak ra<

usunito, a wprowadzono — prowizorycznie — zamiast raii}

magistrat, zoony z burmistrza i 4 radców magistratualnych.

oraz wydzia z 20 czonków, wszystkich z nominacyi rzdu.

I
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Wasny statut otrzyma Kraków w r. 1866. Wedug niego na
czele samorzdu stana rada miejska, zoona z 60 czonków,
wybieranyci na lat 6, tak, i co trzy lata poowa ustpowaa.
Prawo czynne wyborcze uzaleniono od cenzusu inteligencyi
(duchowni, urzdnicy, profesorowie i nauczyciele i t. d.), lub
podatkowego (6 zr. podatku od nieruciomoci przy waci-
cielach i doywotnikach, 8 zr. podatku zarobkowego lub
15 zr. innych podatków, 150 zr. podatku dla korporacyi,
stowarzysze i t. d.) Wybory dokonyway si w trzech koach,
z których drugie i trzecie dzieliy si jeszcze na dwa mniejsze;
do pierwszego koa zaliczono inteligency, ale i tych, co opa-
cali podatki a nie naleeli do dwóch drugich kó, drugie koo
utworzono z wacicieli nieruchomoci, których podzielono na
dwie czci wedug sumy podatku, tak, by na kad cz
poowa przypadaa, trzecie z tych, którzy trudnili si handlem
i przemysem, równie z podziaem na dwie czci. Kade
koo wybierao 20 czonków, w drugiem i trzeciem kole
poddziay po 10. Radzie miejskiej przyznano prawo wyboru
prezydenta i wiceprezydenta, którymi do r. 1868 mogli by
tylko chrzecijanie; prezydent musia by jednak zatwier-

dzony przez rzd. Wadz wykonawcz by magistrat, w
skad którego wchodzili obok prezydenta i wiceprezydenta
jako urzdnicy (z wyboru rady) take drugi wiceprezydent i

radcy magistratu. Magistrat w niektórych sprawach by
wadz kollegialn. W zakresie spraw poruczonego dziaania
zastpowa prezydenta tylko drugi wiceprezydent.

Statut ten zosta zmieniony w r. 1901. Liczb radców
podniesiono do 72; zniono za czciowo cenzus wyborczy,
a to cenzus przy podatku zarobkowym na 10 K., za zamiast

cenzusu 15 fi. innych podatków wprowadzono cenzus 32 K.

podatku osobisto-dochodowego, rentowego lub pensyjnego, i

rozszerzono cenzus inteligencyi na tych, co mieli egzaminy
rzdowe lub kwalifikacy do nauczania w szkoach publicz-

nych i t. d. Liczb oddziaów wyborczych z 5 powikszono na

6, a to przez to, i podzielono koo trzecie na 3 oddziay w ten

sposób, i do pierwszego zaliczono tych, co opacali podatek

zarobkowy w 2 najwyszych klasach, do drugiega rze-

mielników, a do trzeciego innych. Prezydentowi dodano 2

wiceprezydentów, wybieranych przez rad, którzy obaj mogli

Historya ustroju Tolski w zarysie. Tom IV. 16
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go zastpowa i co do poniczonego zakresu dziaania; móg
im te odda prezydent pewne czynnoci do zaatwiania, pod
wasn jednak odpowiedzialnoci. Z rady, na lat 6 wy-
bieranej, co trzy lata poowa ustpowaa. Po przyczeniu do
Krakowa gmin okolicznyci w r. 1909 powikszono liczb
czonków rady o 11, przy dalszych przyczeniach (ostatnie

1915 r.) ostatecznie do 103; tych radnych wybieray poszcze-

gólne dzielnice przyczone bez podziau na koa; powikszono
te liczb wiceprezydentów do trzech.

Samorzd powiatowy. Ustawa pastwowa gmin-
na z r. 1849 tworzya obok samorzdu gmin jeszcze ciaa sa-

morzdne wyszych stopni, powiatowe i obwodowe; nie wesza
ona jednak w ycie. W dalszych reformach na razie po
minito t kwesty zorganizowania gmin wyszego stopnia;

dopiero ustawa gminna pastwowa z r. 1862 dozwolia usta-

wodawstwu krajowemu wprowadzi midzy gminami a wy
dziaami krajowymi, które ju utworzone zostay jako organ}

samorzdu krajów, organy samorzdne pore(iiie po po-

wiatach. Takie instytucye utworzono w kilku krajach ko-

ronnych, majcych wiksze terytoryum; w Galicyi wpro-

wadzia je ustawa krajowa o reprezentacyach powiatowych,
ogoszona w r. 1866 równoczenie z ustawami o urzdzeniu
gmin i obszarów dworskich.

W kadym z 74 powiatów, na które podzielona bya Giv

licya — z wyczeniem wic miast Lwowa i Krakowa —
utworzya ustawa wadze samorzdne powiatowe: rad po-

wiatow i wydzia powiatowy. Rada powiatowa wychodzi.'

z wyborów jako reprezentacya interesów czterech grup: wiol

kiej wasnoci, najwyej opodatkowanych z kategoryi prze-

mysu i handlu, miast i miasteczek, oraz gmin wiejskich.

Prawo gosu w pierwszej grupie przyznano wacicielom dóbr

tabularnych, opacajcych wyej 100 zr. podatków bezpore-

dnich, w drugiej posiadaczom przedsibiorstw górniczych,

przemysowych i handlowych, opacajcym równie wyej
100 zr. podatków bezporednich. W czwartej grupie za-

prowadzia ustawa wybory porednie w tej fonnie, i do kol

wyborców zaliczono naczelników gmin oraz delegatów, w>

bieranych przez rad gminn w kadej gminie (po 1 na kad'
Tion (»-(')]) ludnoci, lec/ conajiiinicj Ti: oi, razem z waci
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cielami dóbr tabularnych, paccymi podatku poniej 100 zr.,

dokonywali wyborów do rady powiatowej. Taksamo w grupie
trzeciej, miast i miasteczek, wyborcami byli naczelnicy miast
i miasteczek, oraz delegaci, wybierani przez rady gminne (po

i na kade 250 osób ludnoci, lecz conajmniej 2). O ile jednak
w powiecie znajdowao si miasto, wybierajce posa na sejm;

to osobno wybieraa jego rada gminna przypadajcych na nie

(wedug podatków) czonków rady powiatowej. Liczb czon-
ków rad powiatowych oznaczya ustawa we wszystkich bez
wyjtku powiatach na 26; ta cyfra rozdzielaa si za kadym
razem, gdy do wyborów przychodzio, to jest co lat 3, a od r.

1884 co lat 6, bo na taki okres dokonywano odtd wyborów,
w ten sposób, i kadej grupie przyznawano ilo czonków
w stosunku do sumy podatków bezporednich, opacanych
przez wszystkie grupy. Zastrzega jednak ustawa, by za-

pobiedz majoryzowaniu innych grup przez jedn, i jedna
grupa moe co najwyej wybiera 12 czonków, a reszta roz-

dziela si midzy inne grupy w stosunku do ich podatków; w
kadym razie grupa miast i miasteczek miaa wybiera przy-

najmniej jednego czonka. W praktyce ycia wskutek tych

przepisów pocztkowo ledwie w kilku powiatach dokonyway
si wybory z czterech grup; zwyczajnie brakowao grupy
drugiej, cho w miar rozwoju gospodarczego kraju coraz ona
przybywaa w powiatach. Za to w przewanej iloci po-

wiatów odrazu kurya czwarta osigna cyfr 12 czonków.
Szczupa te na ogó pocztkowo liczba czonków rad powia-

towych z grupy miast i miasteczek coraz si podnosia.

Rada powiatowa wybieraa wydzia powiatowy, zoony
z prezesa i jego zastpcy, których wybór potrzebowa za-

twierdzenia monarchy, oraz szeciu czonków i szeciu ich

zastpców. Prezesa, zastpc jego, oraz trzech czonków i

ich zastpców wybieraa caa rada, za trzech czonków i ich

zastpców po jednemu pierwsza, druga z trzeci i czwarta

rupa.

Midzy rad a wydzia rozdzielay si sprawy tak, i do

rady naleay uchway, za wydzia by organem wy-

konawczym; ewentualnie zastpowa niekiedy rad. Do za-

li rcsu dziaania rady, wzgldnie wydziau, naleay sprawy

samorzdu w obrbie powiatu, w szczególnoci zarzd majtku
16*
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powiatu, który by osob prawnicz (móg wic by podmio-
tem praw), tworzenie i zarzd zakadów powiatowyci dla

celów kultury, zdrowia (szpitale), dróg, sprawy dobroczyn-
noci i owiaty, a w stosunku do gmin nadzór nad majtkiem
i dziaalnoci zwierzchnoci gminnych, zatwierdzanie wa-
niejszych uchwa, wic zwaszcza budetowych, i rozstrzy-

ganie rekursów w sprawach wasnego zakresu gmin. Rada
powiatowa miaa prawo nakadania dodatków do podatków,
z zastrzeeniem jednak wyszego zatwierdzenia, jeli ono
przekraczao pewn norm.

Gówn wad ustroju samorzdu powiatowego by brak
egzekutywy, której mu nie przyznano w r. 1866, ani te
póniej, cho stao si to w innych krajach austryackich. O
egzekucy musiaa si zwraca rada, wzgl. wydzia, do sta-

rosty, brak za byo postanowie prawnych, któreby do-

statecznie zmuszay starostwo do wypeniania tych da.

15. Sdy i prawa.

Literatura: Kaski, Krótki pogld; Balzer, Historya ustroju

Austryi § 71.

Gdy pastwo austryackie przeksztaca si zaczo na
konstytucyjne, musiao przyj do reformy sdownictwa ju
z tego wzgldu, i oczywicie nieuniknion byo rzecz
usunicie sdownictwa patrymonialnego wobec uznania za-

sady wycznego sdownictwa pastwowego, oraz zasady roz-

dziau sdownictwa od administracyi, przyjtych przez kon-

stytucy jak i przez zasady rzdowe z 1851 r. Konstytucye te

gwarantoway równie nieusuwalno sdziów z wyjtkiem
wypadków w ustawie przewidzianych oraz okresu reorgani-

zacyi sdów, a ostatnia, z r. 1867, przyznaa sdziom prawo

badania wanoci rozporzdze rzdowych co do sposobu ich

wydania i zgodnoci z ustawami.

Sdy. Ju w r. 1849, po ogoszeniu konstytucyi mar-

cowej, wydano ustaw o urzdzeniu sdów, któr patentem

z r. 1850 nakazano przeprowadzi w Galicyi. Podzielono Ga-

licy na 218 powiatów sdowych. Jako sdy I instaucyi

ustanowiono sdy powiatowe, po jedueniu dla powiatu, w za-
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sadzie jednoosobowe, niektóre jednak jako t. zw. sdy po-
wiatowe kolle.erialne (Bezirkskollegialc^erichte), w skad któ-

rych obok sdziego powiatowego wchodzio dwóch sdziów.
Sdom powiatowym oddano wszystkie sprawy cywilne w I

instancyi, o ile nie byy zastrzeone dla sdów krajowych,
oraz sprawy o przekroczenia. Sd powiatowy kollegialny

za, t. j. w skadzie 3 osób, sdzi przestpstwa cisze, t. j.

wystpki i zbrodnie, z wyjtkiem tych, które zostay oddane
sdom przysigych, i w tym charakterze rozciga swoj
kompetency na kilka powiatów sdowych, tworzcych jeden
powiat administracyjny.

Waniejsze sprawy cywilne oddano wszystkie do
sdzenia w I instancyi sdom krajowym, których utworzono
dziewi na ca Galicy. Przy tych sdach krajowych miano
utworzy sdy przysigych, zoone z obywateli, losem
oznaczonych, któreby orzekay o winie, gdy wymiar kary
nalee mia do sdu krajowego, zasiadajcego z sdem przy-

sigych i prowadzcego spraw. Sdom przysigych pod-

dano 21 najciszych zbrodni, oraz wystpki prasowe. Sdy
krajowe równoczenie tworzy miay drug instancy dla

wszystkich spraw cywilnych, zaatwianych w pierwszej in-

stancyi przez sdy powiatowe, jednoosobowe czy kollegialne,

oraz dla spraw o przekroczenia. Na czele sdu krajowego

sta prezydent, w skad wchodzili prezydenci senatów (ewen-

tualnie take handlowych i górniczych) i radcy, oraz nisi

urzdnicy. Senaty byy trójosobowe.

Dla caej Galicyi utworzono jeden sd krajowy wyszy
we Lwowie, zoony z prezydenta, prezydentów senatów i

radców. Sd ten by instancy drug w stosunku do sdów
krajowych, a trzeci i ostatni dla spraw, zaatwianych w
ierwszej instancyi przez sdy powiatowe, ale tylko dla spraw

ywilnych. Instancy najwysz tworzy sd najwyszy i ka-

acyjny (oberster Gerichts- und Kassationshof) w Wiedniu,

dcy sdem trzeciej instancyi dla spraw cywilnych, za-

atwianych w pierwszej instancyi przez sdy krajowe, a ka-

sacyjnym dla spraw karnych, sdzonych przez sdy krajowe

lub powiatowe kollegialne, t. j. co do wystpków i zbrodni.

Wprowadzanie w ycie tego ustroju sdów, opartego na

wzorach francuskich z pewnemi nieznacznemi zmianami, zo-
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stao jednak zaraz prawie wstrzymane w zwizku z prze-

prowadzan po cofniciu konstytucyi reform administracyi

a nowe przepisy przyniosa norma jurysdykcyjna z. r. 1852
i nowa ustawa o urzdzeniu sdów z r. 1853. Przeprowadzono
te zmiany w Galicyi w lataci 1853 i 1854. Sdy powiatowe
kollegialne zupenie zwinito, sdy powiatowe poczono
z urzdami powiatowymi, w którycli móg by ustanowion
osobny urzdnik sdowy. Sdy krajowe utrzyma*
ale nazw: krajowych, zostawiono tylko dla sdów \\

Lwowie i Krakowie, inne nazwano obwodowymi. W tych

miastacli, gdzie byy sdy krajowe, wzgldnie obwodowe, wy-
jtkowo odczono sdownictwo od urzdów powiatowyci, n

sprawy cywilne drobniejsze oddano specyalnym sdom t. z\y.

miejskodelegowanym. Sdy przysigych zniesiono. Sdy
krajowe i obwodowe obok spraw cywilnych wikszych sdziy
sprawy o przestpstwa, które im przekazano wskutek znio-

sienia sdów powiatowych kollegialnych, oraz objte po s.

dach przysigych sprawy o zbrodnie, z wyjtkiem spraw
zbrodnie polityczne, przekazane wycznie sdom krajowej;

Przy tej zmianie utworzono w Galicyi dwa sdy wysze
krajowe, we Lwowie i Krakowie, a to ze wzgldu na istniejcy

wówczas podzia administracyi kraju na Galicy wschodni
i zachodni.

Dopiero z pocztkiem roku 1867 przeprowadzono w Ga-

licyi rozdzia ostateczny sdownictwa od administracyi.

tworzc sdy powiatowe jako jednoosobowe z sdziami po-

wiatowymi na czele. Przywrócone przez konstytucy z r

1867 sdy przysigych wprowadzia w ycie ustawa z r. 18<

co do przestpstw i przekrocze, popenionych drukiem, z;

kodeks procedury karnej z r. 1873 take co do 22 ciszy

<

zbrodni, zagroonych kar conajmniej 5 lat wizienia, oraz

zbrodni i 2 wystpków, majcych charakter polityczny. S.i

przysigych skada si z senatu sdu krajowego i 12 prz

sigych, losowanych z listy; przysigli decydwali o wini

trybuna o karze.

Pierwotny jednolity podzia administracyjno-sdowy

uleg reformie w r. 1867, gdy przy odczeniu sdownictwa od

administracyi przeprowadzono nowy podzia na powiaty a<

ministracyjne. Dawny podzia osta si, ale ju wyczn
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jako podzia sdowy. Podziay na mniejsze powiaty sdowe
i wiksze administracyjne kolidoway z sob, granice po-
wiatów nieraz si przecinay, co prowadzio do zawika i

kolizyi. Rozpoczto wic ju w r. 1868 przeprowadza po-
praw okrgów sdowyci, by granice icli sciodziy si z

granicami powiatów administracyjnyci, tak, by kilka po-
wiatów sdowycli wchodzio w caoci w powiat administra-
cyjny. Reforma ta sza powoli naprzód, dokonano jej po
upywie prawie lat 20. Przed wojn, po nastpnyci jeszcze
zmianacli, byo w Galicjn 17 sdów krajowyci (6 w zachodniej,
11 w wschodniej), a 190 sdów powiatowych (71 w zachodniej,
a 119 w wschodniej).

W r. 1867 utworzono w Wiedniu trybuna pastwa dla

rozstrzygania sporów kompetencyjnych i narusze praw po-

litycznych, w r. 1875 trybuna administracyjny dla sporów
administracyjnych (bez niszych sdziów administracyjnych).

Prawa. Kodyfikacya prawa prywatnego z r. 1811, z

któr zyo si spoeczestwo, przetrwaa przeszo wiek cay
bez zmian, tylko uzupeniona kilku ustawami specyalnemi.

I^ecz rozwój ycia domaga si reformy szeregu przepisów.

Zadouczyniono temu dopiero w latach 1914—1916 przez

wydanie trzech obszernyci nowel, które, utrzymujc w za-

sadzie moc kodeksu z r. 1811, pewne jego czci zmodyfiko-

way, a to w kierunku zapewnienia- szerszych praw kobiecie,

rozszerzenia praw dzieci nielubnych, ograniczenia sukcesyi

beztestamentowej na rzecz szczuplejszego grona krewnych
i ony, oraz rozwinicia przepisów z zakresU prawa obli-

gatoryjnego.

Dopiero w tej epoce uzyskaa Austrya nowe postpowe
kodeksy: wekslowy i handlowy, cho prace nad kodyfikacya
tych dziaów prawa rozpoczy si ju w pocztkach XIX
tulecia. Te nowe kodeksy nie byy oryginalne; Austrya

przyja projekt ustawy wekslowej, wypracowany przez t. zw.

konferency lipsk, ustanowion przez Zwizek niemiecki,

dla pastw w Zwizek wchodzcych, i ogosia go jako ustaw
w r. 1850, uzupenion nastpnie w r. 1858 kilku t. zw. no-

welami norymberskiemi. Podobnie przyja Austrya i

ogosia w r. 1862 jako ustaw cztery pierwsze ksigi (z opusz-

czeniem pitej, traktujcej o prawie morskiem) projektu ko-
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deksu handlowego, opracowanego przez komisy dla pastw
Zwizku niemieckiego. Kodeks handlowy uzupeni cay
szereg póniej wydanych ustaw, które uwzgldniy nowe
potrzeby tak szybko rozwijajcego si ycia gospodarczego;
z ustaw tych najwaniejsze: ustawa o stowarzyszeniach za-

robkowych i gospodarczych z r. 1873, oraz nowele prze-

mysowe z r. 1883 i 1885.

Równie dugo czekaa Austrya na nowy kodeks prze-

wodu sdowego, cho ju w r. 1825 opracowano projekt re-

formy. Z tego projektu po upywie znacznego okresu czasu

niektóre czci wprowadzono w ycie, jak z dziau pierwszego
tego projektu ordynacy adwokack w r. 1849 (któr w r.

1868 zastpiono now), norm jurysdykcyjn t. j. ustaw o

kompetencyi sdów w r. 1852, instrukcy sdow w r. 1853,

oraz cay dzia trzeci jako patent o postpowaniu w sprawach
niespornych w r. 1854. Uregulowano te procesy specyalne

(n. p. sumaryczny 1845 r., posesoryjny 1849 r., wekslowy 1850
r., konkursowy 1868 r., drobiazgowy 1873 r.). Dopiero w r.

1895 przyszo do uchwalenia nowej ustawy o postpowaniu
sadowem wraz z norm jurysdykcyjn i ordynacy egze-

kucyjn, które zaczy obowizywa w caej Austryi, take
wic i w Galicyi, od r. 1898. Nowy ten kodeks, uchwalony
wedug projektu wybitnego prawnika Kleina, wniós duo
wieoci w postpek sdowy; oparty on zosta na zasadzie

ustnoci i jawnoci, a zachowujc zasad swobodnej rozprawy
stron, przyzna sdziemu daleko idc ingerency na tok

sprawy, jak równie uchyli teory ustawow dowodow, po-

zostawiajc w zupenoci sdziemu ocenienie wartoci rod-
ków dowodo^^yci; zwaszcza wielk zasug kodeksu byo
znaczne przyspieszenie toku spraw sdowych. Mniej dóbr

zbyt zawi, okazaa si ordynacy egzekucyjna, któr t'

wkrótce póniej reformowano przez nowele, zwaszc
obszern z r, 1915. Kodeks procedury „zastpi, i szer*

poprzednich ustaw o procesach specyalnych; jedynie proi^

w sprawach o upadoci zreformowano dopiero w r. 191

Bez zmiany z poprzednich ustaw pozosta patent o post]^

waniu w sprawach niespornych, bardzo przestarzay.

Ju w pocztkach tego okresu przyszo do rewizyi kody-

fikacyi karnej z r. 1803, która obejmowaa tak materyab«^
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jak i formalne prawo karne. W latach 1848 i 1850 zniesiono

niektóre kary (prgierz, pitnowanie, chost jako kar
gówn, najcisze wizienie i galery), a w roku 1852 wydano
nowy kodeks kamy, z 532 paragrafów zoony, obejmujcy
jednak tylko prawo karne materyalne. Kodeks ten przedsta-

wia si tylko jako poprawne wydanie tej czci kodeksu z r.

1803, która obejmowaa prawo karne materyalne; zmiany w
stosunku do poprzedniego nie byy wielkie. Kodeks usun
wiksz cz czysto naukowych okrele, jakie zawieraa
ustawa z r. 1803, zmieni charakterystyki kilku przestpstw,
doda kilka nowych, ale i kilka znowu opuci, nieco zmieni
inne przepisy, agodzc zaostrzenia kary wizienia i t. d. Za-

miast podziau dawnego na zbrodnie i cikie przekroczenia

policyjne wprowadzi nieco odmienny przez to, i z cikich
przekrocze utworzy dwie grupy: wystpki i przekroczenia,

nie rónice si midzy sob co do istoty, a jedynie co do
waciwoci sdów, powoanych do ich karania.

Kodeks ten utrzyma si w mocy, mimo e uchodzi za

przestarzay, mimo te, i kilka nowych wygotowano pro-

jektów; aden z nich jednak nie sta si prawem. Kodeks
uzupeniono szeregiem ustaw karnych, bd te przepisami

karnymi, zawartymi w rónych ustawach; z tych ustaw dwie

zostay ogoszone specyalnie dla Galicyi: ustawa przeciw

opilstwu z r. 1877 i ustawa przeciw lichwie z tego r. 1877

(któr jednak w r. 1881 zastpiono ustaw ogólnopastwow).
Przepisy o karach znacznie zagodzono w noweli karnej z r.

1867, oraz w kodeksie przewodu karnego z r. 1873. Kodeks
kamy uzupeniony zosta w r. 1855 wydaniem osobnego ko-

deksu kamego wojskowego.
T cz kodeksu z r. 1803, która zawieraa przepisy,

tyczce si procedury karnej, usuna w r. 1853 osobna

ustawa o postpowaniu kamem. Znaczne ona przyniosa

iany. Zasadom skargowoci i ustnoci nadaa szerokie

stosowanie, ale tylko przed sdami kollegialnymi, t. j. w
rawach o zbrodnie i wystpki, gdy w sprawach sdzonych
rzez sdy powiatowe, t. j. o przekroczenia, utrzymaa jeszcze

zasad ledcz. To, uznajc zasad jawnoci, przecie

znacznie ograniczaa jeszcze jawno rozprawy gównej przed

sdami kollegialnymi. Utrzymaa ustawow teory biern
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dowodow, dopuszczaa wyroki nie tylko skazujce i unie-

winniajce, ale take uwalniajce od sdu; zniesiono te

ostatnie w r. 1867. Nie znaa te ona udziau spoecznego
czynnika w sdach.

Jeszcze w r. 1852 zrobiono znaczny krok wsteczny przez

oddanie jurysdykcyi co do wikszej czci przekrocze wa-
dzom policyjnym, co cofnito w r. 1862.

Ustaw z r. 1853 trudno byo pogodzi z nowym ustrojem,

jaki tymczasem otrzymao pastwo. W r. 1869 uzupenioiK^

kodeks ustawami o sdach przysigych, w r. 1873 wreszi

wydano nowy kodeks procedury karnej, nad którego przy

gotowaniem pracowano szereg lat. Kodeks ten, bardzo dobry,

przyj zasady: postpowania z urzdu, skargowoci, ustnoci

i jawnoci, wyrokowania wedug swobodnego przekonania

sdziego, udziau czynnika spoecznego w ciszych zbro-

dniach. Ustaw t nieznacznie tylko póniej zmieniano. W
r. 1914 wesza w ycie take ju wcale postpowa procedura

karna wojskowa.

16. Prawa obywatelskie.

Literatura: Kaczyski, Rzecz o ustawodawstwie drukoweni

:

Balzer, Historya ustroju Austryi § 75.

Konstytucye przyniosy z sob Austryi pojcie praw

obywatelskich; po raz pierwszy day je na rzecz ogóu, wol)*

zasady równoci, konstytucye z r. 1848 i 1849; cenzur zni

siono jeszcze przed , wydaniem konstytucyi z r. 1848, im

wolnoci okrelia sama konstytucya z r. 1848, w r. 1849 z;

równoczenie z konstytucya wydano tego dnia 4 mar*

osobny patent o gwarantowanych prawach politycznych (tak

je nazwano). Cofnito jednak wszystkie te prawa w r. 18r>'

wraz z cofniciem konstytucyi; wróciy znowu, gdy

upadkiem reakcyi nowa era zacza si po dyplomie z r. 18i)U

i patencie z r. 1861; nie odrazu wszystkie te prawa zostay

/.in»\vii jir/yznane, lecz czciowo przez dwie ustawy z r. 1862,

jedn z r. 1867, a zasadniczo utrwalia je dopiero ustawa r^-

sadnicza z 21 grudnia 1861 r. o powszechnych prawach ol>

wateli.
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Konstytiicye z r. 1848 i 1849 przedewszystkiem gwa-
rantoway wolno osobist a to jako wolno swobodnego
obierania miejsca zamieszkania i w pojcie tej wolnoci
wchodzc wolno emigracyi; gwarancy wolnoci osobistej

byo postanowienie, i nikt nie moe by uwiziony inaczej,

jak z zachowaniem, prawnej formy, z wyjtkiem schwytania
go na gorcym uczynku, a do 24 godzin po uwizieniu musi
by przesuchany co do powodów uwizienia; w konstytucyi
z r. 1849 dokadniej okrelono warunki uwizienia; areszt

naoy wolno byo, z wyjtkiem schwytania na gorcym
uczynku, tylko na podstawie nakazu sdziego, podajcego
powody, który mia by dorczony przy aresztowaniu lub w
cigu 24 godzin; policya osob aresztowan, wic w razie

schwytania na gorcym uczynku, musiano do 24 godzin
uwolni lub odda sdowi. Obie te konstytucye zastrzegay
prawo domowe; rewizye mogy by dokonywane tylko w for-

mach i przypadkach okrelonych w ustawie, której jednak
nie wydano. Gwarantoway obie konstytucye wolno myli.
Zastrzeon wic zostaa tajemnica listowa, któr konstytu-

cya z r. 1849 znosia tylko w razie wojny lub wydania
odpowiedniego rozkazu sdziego. Wolno myli, drukiem
wyraanej, przyzna osobny patent z r. 1848, orzekajcy
zniesienie cenzury jeszcze przed wydaniem konstytucyi z r.

1848, a bliej okrelaa poprzedzajca te konstytucye pro-

vmoryczna ustawa prasowa. Obie konstytucye stany na
stanowisku wolnoci sowa i prasy, wic zupenego zniesienia

cenzury; przewidzian przez obie konstytucye ustaw prasow
przeciw naduyciom prasy ogoszono w r. 1849 wraz z ustaw
o procesach prasowych. Do zaoenia dziennika, czy wogóle

czasopisma, wystarczao zgoszenie; jednake wprowadzia
Lwa instytucy t. zw. redaktora odpowiedzialnego, na któ-

\o spadaa kara w razie, jeli w treci miecio si prze-

jtwo, bez wzgldu, kto artyku pisa. Dzienniki

ityczne musiay skada kaucye. W razie popenienia
nastpstwa w treci pisma mogo ono uledz konfiskacie

przez orzeczenie sdu, wyjtkowo tylko przez wadz po-

licyjn. Przyznay obie konstytucye wolno zgromadze i

^iwarzysze. Ogólny przepis konstytucyi z r. 1848 o wol-

ei stowarzyszania si okrelia bliej konstytucya z r.
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1849. dodajc nieznan tamtej wolno zgromadzania si;

przyznaa te prawa, o ile cel, rodki, albo rodzaj i sposób

zgromadze i stowarzysze nie byy przeciwne prawu lub

bezpieczestwu pastwa. Wydany zaraz potem dla uzu-

penienia konstytucyi patent o stowarzyszeniach i zo:ro-

madzeniach zabrania zgromadze ludowych i zbrojnych,

da zawiadomienia wadzy o zwoaniu zgromadzenia, jak

i zawizaniu stowarzyszenia, zakazywa zupenie zgromadze
w miejscach, gdzie si zbieray sejmy, w czasie ich trwania,

dozwala wadzy na zakaz zebra ze wzgldu na porzdek
i bezpieczestwo, a stowarzysze, jeli cel ich zwraca si
przeciw ustawom lub dobru publicznemu. Patent pomija
zupenie stowarzyszenia, zawizane w celach zysku. Silniej,

ni inne, ogranicza stowarzyszenia polityczne, gdy te nie

mogy mie filii, zwizków z innemi stowarzyszeniami, przyj-

mowa kobiet i nieletnich i podlegay nadzorowi pastwa.
Przyznane przez konstytucy prawo petycyi ograniczaa

druga konstytucya o tyle, i zbiorowe petycye mogy
wychodzi tylko od wadz i prawnie uznanych korporacyi;

patent z r. 1849 o stowarzyszeniach i zgromadzeniach do-

dawa, e petycye zbiorowe mogo przedkada tylko 10 osób.

Wreszcie konstytucya z r. 1849 gwarantowaa, i
umiejtnoci i ich nauczanie s wolne. Prawo zakadania

naukowych i wychowawczych zakadów i udzielania w nich

nauki, t. j. wic szkó prywatnych, przyznaa kademu oby-

watelowi, który wykae uzdolnienie do tego w przepisany

przez prawo sposób, za nauczanie domowe uwolnia od

wszelkich ogranicze, cho zreszt pastwu zastrzeono

najwyszy dozór nad nauczaniem i wychowaniem.
Ochron prawa domowego cofnito ju w r. 1849, inne

prawa: swobod emigracyi, gwarancy przed uwizieniem,

zapewnianie tajemnicy listowej, wolno stowarzyszanin

zgromadzania si, petycyi i nauki, wraz z ca konstytuc) ..

w r. 1851. Co do prasy i stowarzysze nowe ustawy wpro-

wadziy bardzo daleko idce ograniczenia. Nowa
prasowa z r. 1852 wznowia system koncesyi. <

czasopism, kaucy przepisaa i dla pism niepolityczny! iu

prawo konfiskaty oddaa wadzy politycznej, po dwo ^'

ostrzeeniach nastpowao zawieszenie pisma. ^V tyme rc>
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1852 wydano now ustaw o stowarzyszeniach, która o zgro-
madzeniach nic nie postanawiaa. Ta ustawa obja take
stowarzyszenia zaoone w celach zysku; dla wszystkich
przepisaa potrzeb koncesyi, poddaa je silnemu nadzorowi
ze strony rzdu, zupenie zakazaa stowarzysze, których cele

wchodziyby w sprawy, nalece do zarzdu lub usta-

wodawstwa pastwowego.
Rok 1862 przywróci wolno prasie, ochron wolnoci

osobistej i prawa domowego.
Ustawa prasowa z 1862 r. zniosa znowu system koncesyi

oraz ostrzegawczy, konfiskat administracyjn, lecz pozosta-
wia nadal odpowiedzialno redaktora, cho nieco ogra-
niczon. Ustawa zasadnicza z 21 grudnia 1867 r. za kon-
stytucy marcow zagwarantowaa swobod sowa i druku,
zastrzega, i nie moe by cenzury ani koncesyi, pozostawia
tylko mono administracyjnych zakazów pocztowych dla

pism z poza granic pastwa. Nastpnie ustawodawstwo poszo
jeszcze nieco dalej. W r. 1868 nowela do ustawy prasowej
zagodzia niektóre jej postanowienia, w r. 1869 oddano
sdom przysigych sdzenie przestpstw popenionych w
druku treci artykuów, w r. 1894 usunito kaucy dla

dzienników politycznych i zastrzeono, e za bezprawn
konfiskat pastwo wynagradza, wreszcie nieco póniej, w
r. 1899, zniesiono stempel od dzienników; zakazu kolportau
nie usunito, lecz faktycznie w ostatnici latach nie zawsze

by przestrzegany.

Ustawa o ochronie wolnoci osobistej z 1862 r., podobnie

jak poprzednia, zastrzega, i aresztowanie przez wadz
policyjn moe nastpi tylko w wypadkach okrelonych
prawem, a aresztowany ma by w cigu 48 godzin wy-
puszczony lub oddany do sdu. W zasadzie aresztowanie

mogo nastpi tylko wskutek nakazu sdziego, który, za-

opatrzony w powody, mia by dorczony przy aresztowaniu

lub do 24 godzin; Przepisaa te ustawa, i przytrzymanie

tymczasowe lub areszt ledczy, zarzdzone z powodu obawy
ucieczki, musiay by na danie zniesione, gdy obwiniony

zoy kaucy lub da pork. W sprawach, gdzie chodzio

o wolno osobist, nikt nie móg by pozbawiony swego
prawem oznaczonego sdziego.



254 Galicya.

Ustawa ta zakazaa te internowania, t. j. zmuszania
pewnej osoby do przebywania w pewnem oznaczonem
miejscu, chyba e zachodziy specyalne do tego warunki;
wedug ustaw z r. 1873 i 1885 sta si to mogo tylko przez

wyrok sdziego w wypadkach ustawami temi okrelonych.
Równie ustawa zastrzega, i z wyjtkiem wypadków
oznaczonych ustaw nie mona byo nikogo wydali z miejsca

jego pobytu; mogo to wic nastpi tylko wedug przepisów

ustawy gminnej z r. 1862, jeli osoba pewna prowadzia ycie
naganne lub bya ciarem dobroczynnoci publicznej, w
których to wypadkach jednak nastpowao odstawienie (t. zw.

szupasowanie) tej osoby do gminy, do której bya przynalena,
a z niej usunita by nie moga, albo te wedug póniejszej
ustawy z r. 1871 na podstawie orzeczenia wadzy, jeli pobyt

pewnej osoby sta si dla porzdku publicznego niebezpieczny.

Zastrzega wreszcie ta ustawa, i naruszenie jej przepisów

pociga kar, nawet choby nie stanowio zbrodni naduycia
wadzy urzdowej.

Równoczenie ustawa o ochronie prawa domowego
zastrzega, i w zasadzie rewizya jest dopuszczalna tylko na

podstawie powodami zaopatrzonego nakazu sdziowskiego,

jednake przecie w stosunku do poprzednich postanowieii

z r. 1848 i 1849 wprowadzia pewne wyjtki, gdy dozwolia

na rewizy take ze strony policyi .i wadzy gminnej za

przedstawieniem pisemnego upowanienia, jeli zachodzi* •

niebezpieczestwo zwoki, za przez organy suby bezpi*

czestwa bez osobnego upowanienia, jeli przeciw jakio

osobie zosta wydany nakaz dostawienia jej lub aresztowani

jeli kto zosta schwytany na gorcym uczynku, publiczi;

pogo lub te gos publiczny wskazyway go jako podtejrz

nego o czyn karygodny, albo jeli zostay u niego znalezioi

przedmioty, wskazujce na udzia w czynie karygodny

i

Wtedy jedynie naleao wyda zaraz lub do 24 godz

powiadczenie odbycia rewizyi.

Obie te ustawy z r. 1862 w ustawie zasadniczej o ]"

wszechnych prawach obywateli z 21 grudnia 1867 r. zosta!

uznane jako joj cz skadowa, a wic jako cz ko;

stytucyi; dodaa ta ustawa^-i pastwo obowizane jest <

odszkodowania w razi(^ ni< prawnego uwizienia. Ta usta^^
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wyranie stwierdzia te zasad wolnoci osobistej i co do
monoci swobodnego przenoszenia si osób i przenoszenia
majtku w obrbie pastwa, jak równie swobod emigracyi
z wyjtkiem ogranicze ze wzgldu na sub wojskow.
Znalaza si w ustawie gwarancya nietykalnoci wasnoci
z zastrzeeniem moliwoci wywaszczenia tylko w wy-
padkach i w sposobie, jak to ustawa okrela, t. j. wycznie
na rzecz celów publicznych wedug przepisów kodeksu
cywilnego z r. 1811. Tajemnic listow równie zagwaran-
towaa ta ustawa, usuwajc j tylko w razie prawnego
uwizienia i rewizyi, w razie wojny lub na podstawie
nakazu sdziego; dokadniejsze przepisy zawara ustawa
specyalna o ochronie tajemnicy listów i pism z r. 1870, która

zastrzega, e nie s naruszeniem tajemnicy listowej przy-

padki otwierania listów wedug postanowie ustawy o

postpowaniu kamem, przepisów regulaminowych poczty co

do listów niedorczalnych i zarzdze ustawy konkursowej;
ustawa z r. 1879 dodaa tu jeszcze przypadek otwierania

listów dla ich desynfekcyi ze wzgldu na obaw rozwleczenia

chorób zaraliwych.

Prawo stowarzyszania si i zgromadzania ureguloway
dwie ustawy z 15 listopada 1867 r. Jedna, o stowarzyszeniach,

obja przepisy co do stowarzysze nie obliczonych na zysk,

takie bowiem pozostay na razie pod dawn ustaw z r. 1852.

Uznano wolno stowarzyszania si, co zasadniczo take
przyznaa i ustawa z 21 grudnia 1867 r., nadzór pastwa
ograniczono tak, e gównie polega on na kontrolowaniu

zgromadze; stowarzyszeniom politycznym nie wolno byo
jednak przyjmowa na czonków cudzoziemców, kobiet

nieletnich, zakada filii, tworzy midzy sob zwizki albo

wchodzi w styczno pisemnie lub przez delegatów. To
ustawa druga, o zgromadzeniach, pozwalaa na nie, co zatwier-

dzia i ustawa zasadnicza z 21 grudnia 1867 r.; zgromadzenia,

urzdzane za osobnemi zaproszeniami, nie podlegay adnym
ograniczeniom, inne musiay by zgoszone pisemnie, za
zgromadzenia i pochody publiczne pod goem niebem wy-
magay zezwolenia wadzy; ustawa z r. 1907 zniosa przepis o

zgaszaniu zgromadze przedwyborczych, o ile nie odbyway
si pod goem niebem. Na zgromadzenia publiczne wadza
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miaa prawo wysyania delegatów. Zakazane jednak zostay
zgromadzenia pod goem niebem w miejscowoci, gdzie
obradowa parlament lub sejm w czasie ich trwania lub w
okrgu piciomilowym.

Ustawa zasadnicza z r. 1867 o prawach obywatelskich
przyznaa spoeczestwu prawo petycyi z tem ograniczeniem,

e pod imieniem zbiorowem mogy wychodzi petycje tylko

od uznanych korporacyi i stowarzysze, za ustawy o
zgromadzeniach i stowarzyszeniach zastrzegy, e petycye od
nich moga dorcza delegacya zoona conajwyej z 10 osób.

Petycye do sejmu wedug regulaminu z r. 1861, do parlamentu
wedug regulaminu z r. 1873 i 1875, mogy by wnoszone
tylko przez jednego z posów. Niezawsze te przepisy w prak-

tyce byy przestrzegane cile.
Wreszcie uznaa ta ustawa zasadnicza wolno umie-

jtnoci i jej nauczania, dopucia nauczanie domowe bez

adnego ograniczenia, kademu za obywatelowi, który wy-
kaza swoje uzdolnienie, prawo zakadania naukowych i wy-
chowawczych zakadów i udzielania w nich nauki, z za-

strzeeniem jednak, e pastwu przysuguje pod wzgldem
caoci nauczania i wychowania prawo najwyszego kie-

rownictwa i nadzoru.

Ju w patencie z r. 1849 przewidziana bya mono za-

wieszenia czasowego i miejscowego niektórych praw oso-

bistych, a to wolnoci osobistej, wyraania opinii sowem i

pismem, zgromadze i stowarzysze, prawa domowego i

tajemnicy listowej, mianowicie w razie wojny lub podczas

wewntrznych rozruchów. To zastrzega i ustawa z 21

grudnia 1867 r. z wyjtkiem co do prawa petycyi, które niu

ulegao zawieszeniu; bliej rozwina przepisy o zawieszeniu

konstytucyi osobna ustawa z 5 maja 1869 r. Zawieszenie to

nastpi mogo w razie wojny lub gdy wybuch wojny grozi

bezporednio, w razie wewntrznych rozruchów, lub jeli day
si spostrzedz w rozlegej mierze knowania, majce charakter

zdrady stanu, zagraajce konstytucyi lub bezpieczestwu

osobistemu. Zawieszenie takie czasowe mogo by cakowiti

lub czciowe, take tylko miejscowe; dopuszczalne byo
jednak takie zawieszenie tylko na podstawie uchway caego
ministerstwa po zasigniciu zatwierdzenia cesarskiego.
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17. Rozwój równouprawnienia narodowego.

Literatura: Gumplowicz, Das Recht der Nationalitaten;
Kasparek, Du droit en vigueur en Gallcie; Starzyski, Uwagi o
prawnej stronie równouprawnienia; Lipnicki, Kwestya jzykowa w
Austryi; Till, W sprawie jzyka urzdowego andarmeryi; Starzyski,
Polski jzyk urzdowy; Maldziski, O jzyku urzdowym andarmeryi;
Pieracki, Kwestya jzykowa; oziski, Gouchowski rozdz. IV.;
Finkel-Starzyski, Historya Uniwersytetu; Starzyski, Kartka;
Balzer, Historya ustroju Austryi § 76.

Dla Galicyi nie mniejsze znaczenie, ni przepisy, za-

pewniajce prawa obywatelskie, miay te postanowienia kon-
stytucyi, które gwarantoway swobodny rozwój narodowoci,
swobod i prawa polskiego jzyka. Ju pierwsza konstytucya
z r. 1848 zastrzegaa dla ludów monarcii austryackiej —
ogólnie zreszt, jak i nastpna — nietykalno narodowoci i

jzyka; mniejwicej powtarzaa to konstytucya z r. 1849,
mówic o prawach nienaruszalnyci kadego narodu strzeenia
narodowoci i pielgnowania mowy, dodawaa nadto, i w
krajaci, gdzie mieszka ludno mieszana, mniejszo ma
otrzyma rodki do pielgnowania swego jzyka i ksztacenia
si w nim. Po cofniciu konstytucyi, która zreszt nawet co

do tyci przepisów nie otrzymaa odpowiedniego uzupenienia
w ustawaci je rozwijajcyci, jeszcze silniej zaznaczya si
dno do utrzymania jzyka niemieckiego; w Galicyi bar-

dzo tylko nieznaczne poczyniono na rzecz jzyków krajowych
ustpstwa, nieco wiksze dopiero, gdy na nowo zaczto
utrwala konstytucyjny ustrój monarchii, cho jeszcze za-

równo dyplom padziernikowy, jak i patent lutowy omijay
kwesty jzykow.

Dopiero w ustawie zasadniczej o powszechnych prawach

|bywateli z r. 1867 ostatecznie znowu przyznano prawa na-

)dowociom i jzykom tyche narodów. Zastrzeono wy-

Lnie równouprawnienie wszystkich narodów, co byo tylko

zwiniciem zasady równoci wszystkich wobec prawa, nie-

iruszalne prawo zachowania i opieki kadej narodowoci i

)j jzyka, oraz uznanie równouprawnienia uywanych w
raju jzyków w szkole, urzdzie i yciu publicznem. Nadto

zastrzeono, e w krajach o mieszanej narodowoci szkoy tak

Historya U8txoju PoUki w zarysie. Tom IV. 17
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maj by ui'zdzone, by kady naród mia mono korzy-
stania z szkoy w wasnym jzyku bez przymusu uczenia si
drugiego jzyka krajowego.

Zasadniczy ten przepis, clio co do jego interpretacyi nie-

jednokrotnie namitne toczyy si spory, czy n. p.

dopuszcza on uznania jzyka niemieckiego za pastwowy, sta
si odtd podstaw praw narodowoci i praw jzykowycli

narodów monarciii austryackiej. W Galicyi, wskutek jej

silniejszego wyodrbnienia terytoryalnego i narodowego,
prawa narodowociowe i jzykowe szerzej, wczeniej i silniej

si ostatecznie ugruntoway.
W sdach galicyjskici zaczy strony ju w r. 1848

uywa jzyka polskiego, co jednak ustao jeszcze przed wy-
ranem cofniciem konstytucyi; w r. 1852 zaprzestano te wy-
dawania w jzykach krajowych dziennika ustaw pastwa, co

weszo w ycie w r. 1849. Pierwszy wyom co do uywania
jzyka niemieckiego w sdach, niezbyt zreszt znaczny, zro-

biono w rozporzdzeniu cesarskiem w r. 1852. Pozwolono
mianowicie stronom, o ile nie miay adwokata, wnosi do
sdu pisma w jzyku polskim, jednake wyroki wydawano po
niemiecku, a tylko na danie strony dodawano tiomaczenir

polskie. W sprawach karnych rozprawa kocowa, oraz

publikacya wyroku, o ile oskarony nie umia po niemiecku,

miay si odbywa w jzyku polskim, a to, gdy zostanie wpro-

wadzona nowa procedura sdowa; tej jednak ostatniej za-

powiedzi nie wykonano, a nawet w latach 1856 i 1857 spe-

cyalnie zastrzeono, i prokuratorzy pastwa i obrocy karni

w kocowych wywodach maj uywa jzyka niemieckiego,

za oskaronemu, jeli jzyka niemieckiego nie zna, nale;

streci wywody prokuratora w jzyku krajowym. W tym te/.

czasie usunito nawet jeszcze jzyk polski, uywany w peni

w sdach dawnego wolnego miasta Krakowa, a to przy wpro

wadzaniu w teme terytoryum w r. 1855 nowej organizac}

sdowej.
Dopiero rok 1859 przyniós pierwsz stanowcz zmian n <

rzecz uprawnienia jzyków krajowych. Rozporzdzenie

i

ministra spraw wewntrznych zarzdzono, i do wadz admin i

stracyjnych wohio si zwraca — pisemnie czy ustnie — v

Galicyi zachodniej (t. j. w Irryloryum, które wówczas p«>
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dlegao rzdowi krajowemu w Krakowie) w jzyku nie-
mieckim lub polskim, za w Galicyi wschodniej (obejmujcej
pozostaych 12 obwodów) w jzyku niemieckim, polskim lub
ruskim. Taksamo w jzyku strony miay by spisywane pro-
tokoy posuchania stron, wiadków, znawców i oskaronych.
Wadze zobowizano do odpowiadania stronom w tym jzyku,
w jakim wniesione zostao podanie pisemne, lub w jakim si
strona zwrócia ustnie do urzdu, a jeli to nie zachodzio, to
w jzyku ojczystym tej osoby, do której urzd si zwraca.
Co si tyczy gmin, to przeprowadzono odrónienie midzy
gminami miejskiemi, które do chwili utworzenia starostw po-
siaday jurysdykcy, a nastpnie otrzymay magistrat i urzd
gminny, a wszystkiemi innemi gminami miejskiemi i wszy-
stkiemi bez wyjtku gminami wiejskiemi. Wszystkim gmi-
nom, jak i obszarom dworskim, przyznano prawo wybrania
sobie urzdowego jzyka, t. j. jzyka wewntrznej suby,
niemieckiego lub polskiego, a w Galicyi wschodniej ewen-
tualnie take ruskiego. Jednake tylko gminy drugiej ka-
tegoryi miay prawo do wadz zwraca si, jak strony, w
jzyku niemieckim i polskim, a ewentualnie i ruskim, gminy
pierwszej kategoryi zobowizane byy do uywania jzyka
niemieckiego. Stronom, zwracajcym si do gmin, gminy
pierwszej kategoryi miay odpowiada taksamo, jak wadze,
t. j. w jzyku podania strony, gminy drugiej kategoryi mogj
albo tak odpowiada, albo te w swoim jzyku, t. j. tym, który
sobie wybray jako urzdowy, bez wzgldu na jzyk strony.

W r. 1860 powtórzono te przepisy, wyranie zaznaczajc, i
tycz si wogóle wszystkich wadz pastwowych, a
rozcignito je take w peni i na sdy. Dozwolono prokura-

torom i obrocom karnym uywa w wywodach kocowych
ojczystego jzyka oskaronego. Orzeczenia wyszych in-

stancyi miay by wydawane w tym jzyku, w którym toczya
si rozprawa w pierwszej instancyi. Zniesiono odrónienie,

poprzednio przeprowadzone, co do gmin i przyznano wszyst-

kim gfainom prawo zwracania si do wadz w jzyku, który

jako urzdowy gmina sobie wybraa.
W ten sposób, jeszcze przed konstytucy grudniow, za-

atwiono spraw co do uywania jzyków krajowych przez

17*
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urzdy i sdy w stosunku do stron, a to przez zupene
równouprawnienie jzyka polskiego z niemieckim w Galicyi

zachodniej, a take i ruskiego w Galicyi wschodniej. Nie
dotyczyy jednak te przepisy sprawy jzyka urzdowego,
t. j. jzyka suby wewntrznej i jzyka korespondencyi
urzdów i sdów z sob; tym jzykiem pozosta nadal jeszcze

jzyk niemiecki. Jedynie w sdach I instancyi w zachodniej

Galicyi dozwolono na czciowe uywanie jzyka polskiego
w wewntrznej subie, o ile jzyk polski by uywany przy
rozprawie. T kwesty zaatwiono dopiero po wydaniu kon-
stytucyi grudniowej, przez rozporzdzenie cesarskie z r. 1869.

Rozporzdzenie to wprowadzio jzyk polski jako urz-
dowy do wadz i urzdów, które podlegay ministerstwom:

spraw wewntrznych, skarbu, handlu, rolnictwa, obrony kra-

jowej, w sdach, oraz w radzie szkolnej krajowej. Odtd
wic te wadze uyway wycznie jzyka polskiego w peni
w subie wewntrznej, oraz w korespondencyi z wszystkiemi

wadzami kraju, z wyjtkiem wadz wojskowych; z temi wa-
dzami, z wadzami i urzdami centralnymi, oraz pozagalicyj-

skiemi, porozumieway si w jzyku niemieckim. Jednake
prokuratorya pastwa miaa uywa jzyka polskiego tylko

w korespondencyi z urzdami i sdami krajowymi, majcymi
jzyk urzdowy polski, zreszt za jzyka niemieckiego, który

pozosta te jzykiem wewntrznej jej suby. Zachowano
równie wyranie jzyk niemiecki jako jzyk suby
wewntrznej w zarzdzie i manipulacyi poczty i telegrafów,

oraz pastwowych zakadów przemysowych, podlegajcych

bezporednio centralnemu kierownictwu (dyrekcya domen i

lasów, fabryki tytoniu i t. d.); zachowano równie jzyk nie-

miecki, o Ue chodzio o wzajemn korespondency tyche
wadz midzy sob.

Wbrew wyranemu przepisowi tego zasadniczego roz-

porzdzenia przez czas jaki utrzyma si jeszcze jzyk nie-

miecki jako urzdowy w dyrekcyi skarbu, a stale w an-
darmeryi oraz zarzdzie kolei. andarmerya utrzymaa jzyk
niemiecki nawet w caej korespondencyi, za w zarzdzie

kolei przeprowadzono w statucie organizacyjnym kolei pa-
stwowych z r. 1884 t zmian tylko, i, utrzymujc jzyk ni'

miecki jako subowy (dla korespondencyi, egzaminóv
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ledztw, nawet obrad instytucyi humanitarnych kolejowych),
nakazano dyrekcyom kolejowym i ich organom w Galicyi

korespondowa z wszystkimi galicyjskimi urzdami i sdami,
z wyjtkiem wojskowych, poczty i telegrafu, po polsku,

odpowiada na podania — pisemne czy ustne — stron i wadz
samorzdnych, wniesione w jzyku, uywanym w pewnym
rejonie, w tyme jzyku, oraz ogoszenia uskutecznia po nie-

miecku i w jzyku krajowym. Wreszcie w ostatnich latach

przed wojn w drodze praktyki jzyk polski sta si urz-
dowym w prokuratoryach pastwa.

Tak wic jzyk polski sta si w zasadzie jzykiem
urzdowym wadz w Galicyi, zastpi jzyk niemiecki. Jzyk
ruski zosta dopuszczony tylko w pewnym zakresie jako urz-
dowy w sdzie; wedug rozporzdzenia z roku 1869, jeli sd
mia wydawa ekspedycye (t. j. uchway, wyroki) w innym
jzyku, jak polskim (t. j. po rusku lub niemiecku), natenczas

naleao uywa — jednak tylko, o ile to by mogo — take
przy obradowaniu jzyka, w którym miaa by wygotowana
ekspedycya.

Odrbnie zostaa uregulowana sprawa uywania jzy-
ków krajowych w szkoach. W r. 1848 nakazano wprowadze-
nie nauki w jzyku polskim w gimnazyach i w uniwersytecie

lwowskim; gubernator poleci te, by w gimnazyach na

prowincyi ^ci, którzy znali jzyk polski, w tyme jzyku
nauczali, inni po niemiecku, tak, e nauka w obu jzykach
bya prowadzona; we Lwowie uznano jedno gimnazyum za

polskie, drugie za niemieckie z obowizkow nauk jzyka
polskiego; nauk jzyka ruskiego, który nie by do wy-

robiony, by móg by jzykiem wykadowym, uznano w
wschodniej czci kraju za przedmiot wolny (nadobowizko-

wy), a jedynie w jednem gimnazyum dozwolono, by jednego

lub dwóch przedmiotów w tyme uczono jzyku. W r. 1849

cofnito te zarzdzenia, w wschodniej czci kraju nakazano

uywanie wycznie jzyka niemieckiego w gimnazyach, a

auk jzyka ruskiego— tylko, nie polskiego— wprowadzono

nich jako przedmiot obowizujcy nawet dla polskich-

uczniów. Dokadniej uregulowano spraw jzyka wyka-
dowego w gimnazyach w r. 1850. W gimnazyach w za-

chodniej czci kraju zachowano jzyk polski jako wy-
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kadowy, kilka jednak oznaczonych przedmiotów (któiych
liczb powikszono w r. 1853) —w wyszych klasach — miao
by wykadanych po niemiecku; tosamo przepisano i dla

gimnazyum w Krakowie. W wschodniej czci kraju
zatrzymano jzyk niemiecki, aby si rozwin dostatecznie

jzyk ruski, który mia go zastpi, nauk jzyka ruskiego
uznano dalej za przedmiot obowizkowy, dopuszczono do
nauki jzyka polskiego, ale jako przedmiotu wolnego, za
dwa gimnazya (we Lwowie i Przemylu) miay pozosta stale

jako niemieckie z obowizkow nauk jzyka polskiego lub

ruskiego. Nauka jednak religii w gimnazyach wschodnio-
galicyjskich miaa by wykadana po polsku dla uczniów
rzymsko-katolickich. We Lwowie miay by utworzone, o ile

si okae potrzebne, przy jednem gimnazyum paralelki z

jzykiem wykadowym polskim; dopiero jednak w r. 1858
powstao tu gimnazyum polskie, i to tylko nisze. W r. 185()

usunito w gimnazyach w wschodniej Galicyi obowizkow
nauk jzyka ruskiego dla wszystkich, a wprowadzono
swobod wyboru nauki jzyka ruskiego lub polskiego.

W ten sposób w Galicyi w czci przeprowadzono zasady,

które gosiy ustawy szkolne austryackie z r. 1849 i 1851.

e naley modzie uczy w takim jzyku, który sprzyja

nabyciu wyksztacenia, wic w jzyku ojczystym, tak, e
w jzyku niemieckim moe by ona prowadzona dopiero n:i

najwyszym stopniu studyów gimnazyalnych. Podobnie

wyraao si i pismo cesarskie z r. 1854, które jednak adnego
wpywu nie wywaro na stosunki jzykowe w gimnazyach
galicyjskich.

Uniwersytet lwowski pozosta peni niemieckim.

Pewnej zmianie uleg ten stan rzeczy, niezbyt wielkiej,

po roku 1859, gdy rzd zgodzi si, by w okolicach, w których

ludno w przewaajcej liczbie innego, ni niemiecki, uyw
jzyka, i co do wyszego gimnazyum odstpiono od zasad \

e jzykiem wykadowym ma by jzyk niemiecki; zastrz(

ono jednak, i znajomo jzyka niemieckiego w sowie i

pimie bdzie wymagan i musi by wykazan przy egzamini(>

dojrzaoci tak z przedmiotu jzyka niemieckiego, jak z

innych przedmiotów. Dla Galicyi przypomniao przepisy /

r. 1854 odrczne pismo cesarskie z r. 1860. Zaczto przeci
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rozszerza prawa jzyka polskiego w gimnazyach, a w jednem
gimnazyum we Lwowie, w klasach niszych zreszt tylko,

wprowadzono jzyk ruski.

Uregulowaa ostatecznie te kwestye ustawa krajowa z

r. 1867, wydana jeszcze przed uchwaleniem konstytucyi
grudniowej, która wreszcie przeprowadzia usunicie jzyka
niemieckiego z szkó galicyjskich jako jzyka wykadowego.
Pozosta on przedmiotem nauki, a to: w szkoach ludowych
poczwszy od trzeciej klasy, w szkoach rednich za w
wyszej mierze, w zakresie poprzednich przepisów. W za-

sadzie przyjto, i o tem, jaki ma by jzyk wykadowy
w szkole ludowej, decyduje ten, kto na szko daje fundusze.

Jeli jednak szkoa ludowa otrzymywaa zasiek z funduszów
publicznych (wic kraju lub pastwa, nie gminy, bo ten fundusz
uwizany by przez ustaw jako prywatny), w takim razie

o jzyku szkoy orzekaa gmina, a zatwierdzi to orzeczenie

musiaa wadza szkolna krajowa, t. j. rada szkolna; jzykiem
tym za móg by tylko jzyk polski albo ruski. W ten

sposób szkoa ludowa staa si szko polsk lub rusk,
zalenie w praktyce gównie od gminy, bo w zasadzie gminy
zobowizane byy do ponoszenia kosztów utrzymania szkoy.
Zastrzeono jednak, i w razie, jeli cz uczniów naley do
drugiej narodowoci, to drugi ten jzyk (polski, czy ruski)

ma by przedmiotem nauki. Przepis ten pozosta w mocy
i nadal, mimo e brzmienie konstytucyi grudniowej chciano

tomaczy jako przeciwne takiemu postanowieniu.

Jzyk wykadowy szkoy redniej (gimnazyum, szkoa
realna) oznacza wedug ustawy z r. 1867 równie ten, kto

na szko oy (wic gmina, osoby piywatne czy zbiorowe,

n. p. korporacye). Jeli jednak w czci lub w caoci szkoa
rednia utrzymywana bya z funduszów publicznych

(w praktyce gimnazya gownie przez pastwo), to jzykiem
wykadowym by w zasadzie jzyk polski. Utrzymano jednak

jzyk ruski jako wykadowy w czterech niszych klasach

jednego gimnazyum we Lwowie, oraz zastrzeono, i zapro-

wadzenie jzyka ruskiego jako wykadowego w niektórych

klasach (gównych lub paralelnych) lub caych szkoach

(istniejcych lub majcych powsta) moe nastpi tylko za

uchwa sejmu po wysuchaniu rady powiatowej. Rozszerzono

k



264 Galicya.

te w r. 1874 jzyk wykadowy ruski na wysze klasy
ruskiego gimnazyum we Lwowie, a póniej na podstawie
uchwa sejmowycli zaoono jeszcze gimnazya ruskie w
Przemylu, Koomyi, Tarnopolu, Stanisawowie i t. d. Za-
strzeono równie w ustawie z r. 1867, i na danie rodziców
25 uczniów moe by zarzdzone przez wadz szkoln
krajow zaprowadzenie w klasie nauki niektórych przedmio-
tów w jzyku ruskim. Nauka drugiego jzyka krajowego
(polskiego w ruskiej, ruskiego w polskiej szkole redniej)
moga by zaprowadzon na yczenie rodziców, ale jako
przedmiot nadobowizkowy; w r. 1904 ustawa krajowa
dodaa, i ministerstwo moe na wniosek rady szkolnej kra-

jowej wprowadzi w niektórych szkoach drugi jzyk krajowy
jako obowizkowy.

Ustawa z r. 1867 utrzymaa jedno gimnazyum we Lwowie
z jzykiem wykadowym niemieckim, za w Brodach jzyk
niemiecki jako wykadowy dla niszego gimnazyum; w r.

1880 rozszerzono go i na wysze klasy tego gimnazyum. W
seminaryach nauczycielskich zaprowadzono jzyk polski jako

wykadowy w tych, które znajdoway si w zachodniej czci
kraju, za polski i ruski w wschodniej czci Galicyi.

Znacznie powolniej i póniej przeprowadzone zostao

spolszczenie uniwersytetów w Krakowie i Lwowie. W tej

epoce te jeszcze — w r. 1859 — dokonano nawet osta-

tecznego zniemczenia uniwersytetu krakowskiego, który po

przyczeniu Rzeczypospolitej krakowskiej do Austryi za-

chowa na razie polski charakter. Ale ju w r. 1861 poczy-

niono pewne ustpstwa na rzecz jzyka polskiego; wprowa-

dzono jzyk polski jako wykadowy na medycynie, z tenii

jednak ograniczeniami, i profesorowie medycyny sdowej,

oraz encyklopedyi umiejtnoci lekarskich i historyi me-

dycyny mieli dalej wykada po niemiecku (pierwszy take
prowadzi w tym jzyku wiczenia), iyini za wszyscy pro-

fesorowie zaznajamia suchaczy z literatur naukow nie

mieck swoich przedmiotów, utrzymywa ich w wprawie w
uywaniu jzyka niemieckiego, oraz w jzyku niemieckim

wygasza t. zw. collegia publica (t. j. wykadane bez opat

>

czesnego), do których kady profesor by obowizany (^v

maym zreszt wymiarze godzin) co trzecie pórocze. Na prawi(



^ : ta

m

Prawa jzyka polskiego. 265

wprowadzono czciowo tylko wykady polskie, gdy przy
niemieckim jzyku wykadowym utrzymano wszystkie prze-
dmioty t. zw. specialia austriaca i specialia germanica. Zato
prawie w peni wprowadzono wykady polskie na wydziale
filozoficznym; przy jzyku niemieckim jako wykadowym
utrzymano profesora jzyka i literatury niemieckiej, po
jednym z dwócli profesorów filologii klasycznej i historyi
(take co do wicze), oraz polecono w tyme jzyku nie-

mieckim wygasza collegia publica z matematyki. Co do
egzaminów, to przepisano je zdawa w tym jzyku, w jakim
byy te przedmioty wykadane. W r. 1868 wprowadzono nadto
jzyk polski jako wykadowy w Krakowie na wydziale prawa
dla kilku przedmiotów z dziau: austriaca, to dla egzaminów
rzdowych i cisych na tyme wydziale, o ile chodzio o

przedmioty, wykadane po polsku, wreszcie w r. 1870
rozcignito ten przepis do wszystkich wykadów z wyjtkiem
wykadu jzyka i literatury niemieckiej, a w rok póniej prze-

pisano jzyk polski jako jzyk wszystkich egzaminów
rzdowych w Krakowie.

We Lwowie od r. 1856 odbywa si po polsku — za

milczc zgod wadz — jeden wykad: literatury polskiej.

W r. 1862 utworzono na tym uniwersytecie na wydziale

prawa dwie katedry z jzykiem wykadowym ruskim. Do-
piero w r. 1871 pozwolono wszystkim wykadajcym ^— i po-

lecono to — by zamiast po niemiecku wykadali po polsku

lub po rusku, by te w tych jzykach odbyway si egzamina
rzdowe, z zastrzeniem, e jzyk polski jest jzykiem urz-
dowym komisyi egzaminacyjnych; w r. 1882 za wyranie
stwierdzono, e wszystkie wykady w zasadzie maj si odby-

wa po polsku. Pozostay jednak jako wyjtkowe niektóre

katedry z jzykiem wykadowym ruskim na wydziale pra-

wnym i filozoficznym. W r. 1879 zniesiono jzyk niemiecki

jako urzdowy wadz uniwersytetu lwowskiego i zastpiono

go polskim, wprowadzono jzyk polski jako jzyk egzaminów

cisych, lecz zastrzeono, i mog si odbywa te egzaminy

take po niemiecku lub po rusku, o ile profesor zna ten jzyk.

W sejmie krajowym, odkd go na nowo zorganizowano

r. 1861, jzyk polski odrazu zyska pene prawa, z uwzgl-

dnieniem jednak i jzyka ruskiego. Ustawy i uchway
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sejmowe, jak równie rozporzdzenia wydziau krajowego,
miay by pisane po polsku jako w tekcie autentycznym i

po rusku, w razie potrzeby i po niemiecku. W r. 1865 usta-

lono, i jzykiem urzdowym marszaka jest jzyk polski,

jednake odpowiada, gdy si do niego zwracaj po rusku, w
tyme jzyku. Sejm wita marszaek ze zwyczaju w obu
jzykaci krajowych. Dla obrad sejmu, dla wniosków i in-

terpelacyi, dopuszczono na równi oba jzyki krajowe; w obu
jzykach przedkadane byy sejmowi sprawozdania wydziau
krajowego i komisyi i spisywane .protokoy obrad sejmu.

Przy uchwaach sejmu (w t. zw. trzeciem czytaniu) by tekst

przedkadany w obu jzykach, za podstaw atoli uchway
Bu7>y tekst polski i ten by autentycznym tekstem. Urz-
dowym jzykiem rzdu w sejmie by wycznie jzyk polski;

dopiero na kilka lat przed wojn po raz pierwszy namiestnik

w powitaniu sejmu uy i jzyka ruskiego. To jzyk polski

by urzdowym dla wydziau krajowego, w tym jzyku urz-
dowa i korespondowa z wadzami rzdowemi, lecz

odpowiada po rusku, wzgldnie niemiecku, na ruskie, wzgl-
dnie niemieckie podania; to potwierdzia i ustawa z r. 1907.

Gminy mogy sobie wedug rozporzdzenia z r. 1859 wy-

biera jzyk urzdowy, a od r. 1860 w tyme jzyku zwraca
si do wadz. Na podania stron odpowiaday gmin\

bd w jzyku podania, bd te w swoim jzyku urzr

dowym (t. j. nieraz na podania ruskie po polsku); w ko-

respondencyi z wadzami, tak sdowemi, jak i autonomi-

cznemi, uyway te gminy nieraz nie swego urzdowego
jzyka (polskiego, cho urzdowy by ruski). Rady i wy-

dziay powiatowe jako jzyk urzdowy przyjy jzyk polski,

cho dopuszczay do obrad i jzyk ruski lub niemiecki, ko-

respondoway z wadzami po polsku, na podania ruskie od-

powiaday nieraz po polsku. Zmieniono te przepisy i

uzupeniono co do cia samorzdnych, tak pierwszego, jn1^

drugiego stopnia, dopiero w ustawie z r. 1907; zastrzeono, i

jzyk urzdowy, którego gmina, wzgldnie rada powiato^^

lub wydzia powiatowy w chwili wydania uyway, ma p«

zosta jzykiem gminy, wzgldnie rady powiatowej lub w\

dziau powiatowego, jak równie ma pozosta poprzedni*

przestrzegany zwyczaj co do jzyka, w którym te ciaa ko

J
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respondoway z wadzami rzdowemi czy autonoinicznemi,
lub stronami, wzgldnie w którym na podania i pisma od-
powiaday; zmiana za moga nastpi na podstawie uchway
tego ciaa samorzdnego, jednak tylko na posiedzeniu spe-

cyalnie w tym celu zwoanem i to w obecnoci przynajmniej
trzech czwartych czonków. W ten sposób utrudniono zmian
izyka urzdowego, uywanego w samorzdzie, na niekorzy
jzyka polskiego, gdy ten jzyk by w chwili wydania usta-

wy uywany w radach i wydziaach powiatowych zdaje si
bez wyjtku, a nieraz i w takich gminach, w których Polacy
nie mieli stanowczej wikszoci. Jednak wyranie za-

bezpieczono dopuszczalno uywania kadego jzyka, uy-
wanego w obrbie gminy lub powiatu (wic polskiego, ru-

skiego lub niemieckiego), na posiedzeniach tyche cia sa-

morzdnych, oraz zastrzeono, e musz przyjmowa i za-

atwia podania polskie, ruskie lub niemieckie. Miasta Lwów
i Kraków przyjy w swoich statutach z r. 1870 i 1901 jzyk
polski jako urzdowy; statut lwowski zastrzeg, i na ruskie

pytania w ruskim jzyku maj by dawane odpowiedzi. Te
przepisy utrzymaa w mocy i ustawa krajowa z r. 1907.

Specyalne trudnoci nastrczaa kwestya jzyka ru-

skiego ze wzgldu na jego mae wyrobienie, a to co do
kwestyi ortografii, a nawet samego rodzaju pisma, jakiego

miano uywa. Ortografi ustalono urzdownie w r. 1859,

jak równie krzat liter cyrylicy, jaki mia by uywany w
ksikach szkolnych. Polecono te, by w ksikach szkolnych

podawa ustpy take w transkrypcyi czcionkami aciskiemi.
W rok póniej nakazano drukowa tekst ruski dziennika

ustaw pastwa i rozporzdzenia wadz galicyjskich literami

ustalonej urzdownie cyrylicy i czcionkami aciskiemi, co

jednak cofnito ju w roku 1861. W tyme roku cofnito

Rarzdzenia z r. 1859 co do ksztatu liter cyrylicy, ortografii

uywania czcionek aciskich; orzeczono równie, i podania,

isane cyrylic, maj by przyjmowane przez urzdy i gminy,

równie przy sporzdzaniu protokoów i rozpraw, oraz wy-
:otowywaniu zaatwie w gminach, naley posugiwa si
cyrylic zwykle uywan, zwan skoropysem.
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Bibliografia.

Bibliografi prac, ale tylko po polsku pisanych, tyczcych
si ustroju ziem polskich po rozbiorach, zawieraj odpowie-
dnie rozdziay Bibliografii prawniczej polskiej XIX. i XX.
wieku Adolfa Suligowskiego (Warszawa 1911).

Tu podaj literatur t peniej, ni w tomie I i II Historyi, bo
wszystkie prace, które specyalnie te kwestye omawiaj, czy
one w polskim, czy w obcym pisane s jzyku, a to tak prace

historyczno-prawne, jak i dogmatyczne. Pominem jednak
prace historyczno-polityczne, które niejednokrotnie dotykaj
kwestyi prawnych, z wyjtkiem kilku, w wikszej mierze

take stosunki ustrojowe uwzgldniajcych, jak równie
pominem prace, majce charakter popularny. Dlatego

niema w Bibliografii podanych takich prac, jak Szymona
Askenazego: Rosya-Polska 1815—1830 (Lwów 1907)

i ukasiski (Warszawa 1908) i t. d., lub te z popularnych

takich, jak: W. M. Kozowskiego: Autonomia Kró-

lestwa, polskiego 1815—1830 (Warszawa 1907), Stani-
sawa Lubicza: Sprawa wociaska w Polsce poro-

zbiorowej (Kraków 1909), dzieo zbiorowe: Die deutsche Ost-

mark (Leszno 1913), Bohdana Winiarskiego:
Ustrój prawno-polityczny Galicyi (1915) i t. d. Pominite te
zostay prace, oceniajce przepisy ustrojowe z punktu po-

litycznego widzenia, podajce lub omawiajce projekty, jak

równie i sprawozdawcze z dziaalnoci cia politycznych,

n. p. prawne momenty silnie uwydatniajce sprawozdani

z sesyi sejmu galicyjskiego Stanisawa Starzy
s k i e g o.

Co si tyczy prac, traktujcych o ustroju ogólnym tych

pastw, w skad których weszy ziemie polskie, to uwzgl-

dniaem w zasadzie tylko waniejsze prace po polsku ])isaTip;

wyjtkowo, o ile niema prac polskich ani specyahiycb

zmuszony byem poda take — najwaniejsze zreszt tylk*
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— prace obcych autorów (a to co do ustroju dzielnic polskich
zaboru pruskiego).

Ze wzgldu na to, e niektóre prace maj znaczenie dla
kilku z dziaów, na które rozpada si moja ksika, podaj tu
literatur nie z osobna dla kadego z dziaów, ale dla kilku
cznie.

1. Do dziaów: I. Rzdy pruskie 1772—1807, i VI.
Wielkie Ksistwo Poznaskie 1815—1915 i Prusy Zachodnie
1807—1915.

Abraham Wadysaw: Przed rewizy ustaw majo-
wych. Przegld polski t. 82. Kraków 1886, i osobno.

Arndt Augustyn ks.: Stosunek pastwa pruskiego do
kocioa. Przegld powszechny t. 16 i 17. Kraków
1887—1888.

B a r JM a X : Westpreussen unter Friedrich dem Grossen t. I.

Lipsk 1909.

— : Die Behordenverfassung in Westpreussen seit der Ordens-
' zeit. Gdask 1912.

Beheim-Schwarzbach M.: Friedrich der Grosse, der

Griinder deutscher Kolonien in den 1772 neu erworbenen
Landen. Berlin 1874.

— : Der Netzedistrikt zur Zeit der ersten Teilung Polens.

Zeitschrift der historischen Gesellschaft fur die Provinz

Posen t. 7 i 8. Pozna 1892—1893.

Bornhak Konrad: Preussische Staats- und Rechts-

geschichte. Berlin 1903.

— : Preussisches Staatsrecht, 3 tomy. Wrocaw 1911—1914.

Buzek Józef: Historya polityki narodowociowej rzdu
pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeskich do

ustaw wyjtkowych z r. 1908. Lwów 1909.

Gembarzewski K.: Nowe prawa pruskie w rzeczach

kocielnych. Gazeta sdowa warszawska t. 2. Warszawa
1874.

Górski Piotr: Samorzd gminny, 2 tomy. Kraków
1894—1907.
uradz Franciszek: Der Bauer in Posen (1772

—

1815). Zeitschrift der historischen Gesellschaft fiir die

Provinz Posen t. 13. Pozna 1898, i osobno.
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H e y 1 m a n August: Historya organizacyi sdownictwa
w Królestwie polskiem t. I. Warszawa 1861.

H o 1 s c h e A. C: Geographie und Statistik von West-, Siid-

und Neuostpreussen, 3 tomy. Berlin 1800—1807.
Jackowski T.: Der Bauernbesitz in der Provinz Posen
im 19. Jahrhundert. Yolkswirtschaftliche und wirtschafts-

geschichtliche Abhandlungen herausgegeben von Wilhelm
Stieda, III. Folg, Heft 7. Lipsk 1914.

Klebs J.: Die Landeskulturgesetzgebung, dere Ausfiih-

rung und Erfolge im Grossherzogtum Posen. Berlin 1860.
Knapp G. F.: Die Bauernbefreiung und der Ursprung der

Landarbeiter in den alteren Teilen Preussens, 2 tomy. Lipsk
1887—1897.

Konic Henryk: Komisya rzdzca 1807 r. Warszawa
1904. (Odbitka z Wielkiej Encyklopedyi powsz. ilustr.)—
: Ustp z dziejów komisyi rzdzcej. Myl. Warszawa
1904.

Korzon Tadeusz: Dzieje wewntrzne Polski za Sta-
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Kraków 1897.

Martell Karol: Beitrage zur Geschichte der Gerichts-
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Noah G. A.: Die staatsrechtliche Stellung der Polen in

Preussen. Berlin 1861.

Paaltzow Jan: Zur Polenfrage. Der Gebrauch der pol-

nischen Sprache in pólitischen Yersammlungen. Die pol-

nischen Post-Adressen. Zwei Rechts-Gutachten. Berlin 1902.

Prtlmers Rodgero: Das Jahr 1793. Urkunden und
Aktenstiicke zur Geschichte der Organisation Stidpreussens.

Pozna 1895.

Prusinowski Aleksander i Koczorowski
Adolf: Jzyk polski w Wielkiem Xistwie Poznaskie i

wobec prawa pruskiego. Grodzisk 1861.

Pyrowicz St.: Reforma sdowa w Niemczech. Gazei

sdowa warszawska t. 38. Warszawa 1908.
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Konne Ludwik: Das Staatsrecht der preussischen
Monarchie, 2 tomy, 4 czci, wydanie 2-gie. Lipsk. 1864.
Uwaga: To wydanie najwicej daje wiadomoci.

— : i Simon Henryk: Die Yerfassimg und Yerwaltung
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Hosenblatt Józef: Pogld na nowe ustawy sdowe
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1877.

Rzepecki Karol: Historya ustawy wyborczej pruskiej

oraz wyniki wyborów do sejmu pruskiego w 1903 i 1908
roku na ziemiach polskich. Pozna 1913.

Szodrski: Die landwirtschaftliche Entwickelung der

Provinz „Grossherzogtum Posen" von 1772—1900. Pozna
1903.

^zuman H.: Rys historyczny pocztków i zawizku par-

lamentaryzmu polskiego w Prusiech. Roczniki Towarzy-
stwa przyjació nauk poznaskiego t. 20. Pozna 1894.

Wierzchlejski Roman: O kodeksie karnym nie-

mieckim. Gazeta sdowa warszawska t. 1. Warszawa 1873.

Zimmermann Kazimierz ks.: Fryderyk Wielki i

jego k\)lonizacya rolna na ziemiach polskich. 2 tomy.

Pozna 1915.

Z o r n : Die deutsche Staatssprache. Zwei Abhandlungen.

Berlin 1903.

Zychliski Ludwik: Historya sejmów Wielkiego

Ksistwa Poznaskiego do r. 1847, 2 tomy. Pozna 1867.

2. Do dziaów: II. Ksistwo Warszawskie 1807—1815,
III. Królestwo Polskie 1815—1915 i IV. Litwa i Ru 1772—
1915.

Askenazy Szymon: Z dziejów ydów polskich ,

w

dobie Ksistwa Warszawskiego. Kwartalnik powicony
badaniu przeszoci ydów w Polsce t. 1. Warszawa 1912.

B. S.: Sprawa jzyka polskiego w szkole ludowej. Gazeta

sdowa warszawska t. 38. Warszawa 1910.
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